
  

   غزة-الجامعة اإلسالمية 
  ادة الدراسات العليا  ـعم
  ول الديــن ـة أصـكلي

  قسم العقيدة اإلسالمية والمذاهب المعاصرة
  

  

  حقيقة احملبة يف العقيدة اإلسالمية
  

  مقدم من 
  رنا أحمد محمد أبو حـبيب/ الطالبة

  

  
  فإشرا

   زايد عيد السميريجابر /األستاذ الدكتور
  

استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة  اإلسالمية قدمت هذه الرسالة 
  والمذاهب المعاصرة

  

م 2011 -هــ 1432



  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 أ  

 
 
 
  
  
  
  
  
  

���� ����� ��	
 ��� ������ ��	
 ��� ���� �� ��� � � �� �� �� � �  � �� � � � � �� � �� � � � �
�!"# #��$ ��	
� ��%�&' ��() � ) � �� � � � �� � �� � ���� 

  ]31 :آل عمران[
  
 

 



 
 

 ب  

إلهـــــداء ا  
  

  ليالنفس التي ال تكف عن الدعاء و،  الصدر الدافئىالعطاء، إل حالوفاء، روإلى نبع 

        احلبيبةاحلبيبةاحلبيبةاحلبيبةأمي أمي أمي أمي 
  

   والوفاء، الحياة، الكرامة قطرات عرقه علمني معنى نيتعب، وم وإلى من يكد

    أبي احلبيبأبي احلبيبأبي احلبيبأبي احلبيب
  

رمز المحبة والنقاء لحظة ،مساندي في كل، وأنس الفؤاد، إلى سكن القلب  

 زوجي احلبيب زوجي احلبيب زوجي احلبيب زوجي احلبيب 
  

    ؤادي ــة فـومهج، وزهرة حياتي، رة عينيـوق، إلى فلذة كبدي

 ولدي احلبيب حممدولدي احلبيب حممدولدي احلبيب حممدولدي احلبيب حممد

  

  ق أحالمنا ـلتحقي سفناً إلى بحار العلوم التي صنعت من علمها

الكرام الكرام الكرام الكرام أساتذتي أساتذتي أساتذتي أساتذتي   

  

  لحظةي كل ـدوة فـقوشدة،  لي في من كان عوناًإلى 

        إخوتي األعزاءإخوتي األعزاءإخوتي األعزاءإخوتي األعزاء
  

  اآلخرة عدة الدنيا والدرب، ءرفقا، قلإلى أحباب ال

        يف اهللايف اهللايف اهللايف اهللاأخواتي أخواتي أخواتي أخواتي 
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 ج  

  الشكر والتقدير
< <

العلـم   ثم أكرمني بطلـب   ،   هللا ساجدة شاكرة فضله علي أن جعلني من أهل اإلسالم          أخر 
 في هـذا وذاك     فأسأله أن يرفعني به عنده في جنات نعيم وله        ،  ، ورفعني به بين الناس    الشرعي

  .فالحمد هللا رب العالمين، الفضل والمنة

، وال يسعني في هذا المقام إال ان أشكر كل من له فضل علي بعد اهللا سـبحانه وتعـالى                  
  زايـد  ر والثناء أستاذي وشيخي الفاضل األستاذ الـدكتور جـابر         يوأخص بالشكر الوافر والتقد   

أوالني إياه من اهتمام ومعونة ونصح وتوجيه       ولما  ،  له اإلشراف على هذه الرسالة    السميري لقبو 
وأسأل اهللا تبـارك وتعـالى أن       ،  فله كل الشكر والتقدير   ،  كان له بالغ األثر في إتقان هذا البحث       

  .وان ينفع به اإلسالم والمسلمين، ويجعل ذلك كله في ميزان حسناته، يجزيه عني خير الجزاء

 ،الـشوبكي يوسـف    محمـود    اذ الدكتور األستاذين الفاضلين األست  وأجزل الشكر لكل من     
ة  لقبولهما مناقشة هذه الرسالة على كثر       _ حفظهما اهللا _  الشنطي   الدين عبد اهللا    والدكتورعماد  

  .، فجزاهما اهللا خير الجزاءأعبائهما

والشكر كله والعرفان ألبي وأمي الحبيبين لمساندتهما لي طوال هـذه الطريـق بالـدعاء           
لكن أرجـو   ،  علي من الفضل العظيم ما ال توفيه الكلمات كلها مجتمعة         فلهما  ،  والنصح واإلرشاد 

  . الجزاء هو ولي ذلك والقادر عليهمن اهللا أن يجزيهما عني خير

وأعـانني حتـى    ،  والشكر والعرفان لزوجي الحبيب الذي تحمل معي مشاق هذه الرسالة         
  .يننا في الدنيا واآلخرة المودة بفجزاه اهللا خيرا وأدام، أكرمني اهللا باتمام هذه الرسالة

، ودعائهن المستمر لي بالتوفيق والنجاح، ثم الشكر والتقدير ألخواتي في اهللا لمساندتهن لي
  .وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاءفأسأله تبارك 

أبقاها اهللا وأدامها ذخـراً لإلسـالم   ،  والشكر الموصول للصرح الشامخ الجامعة اإلسالمية     
وعمادة أصول الدين وقسم العقيـدة      ،  كر والتقدير عمادة الدراسات العليا    وأخص بالش ،  والمسلمين

  .والذي هو أساس سعادة الناس في الدنيا واآلخرة، اإلسالمية منها الذي اهتم بالجانب العقدي

ولكل من له يد في إعانتي علـى هـذا          ،  والشكر لكل من خصني بالدعاء في ظهر الغيب       
  . معنويةنصح أو معونة مادية أو البحث من 



 
 

 د  

 المقـدمـة

  دمةـالمق
 أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستهديه ونستعينه نحمده هللا الحمد إن

 له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من
 المحجة على وتركها ةاألم ونصح األمانة وأدى الرسالة بلغ ورسوله، عبده � محمداً أن وأشهد

  .هالك إال عنها يزيغ ال البيضاء

  ..بعد أما

،  اهللا صـفات  من أنها فيها ما وأعظم المحبة، وجود الحياة في األمور أعظم من فإن
 أن للعبـد  تحصل التي األمور أعظم من وإن،  عزوجل كماله من وهذا،  ويبغض يحب فسبحانه

 ال ممـن  يكون أن بالعبد تحل التي النقم أعظم من إنو،  واآلخرة الدنيا خير بها فينال ربه يحبه
  .واآلخرة الدنيا في الصواعق عليه فتحل ربه يحبه

 قـد  القلـوب  ولكن،  يؤلف وال يألف ال فيمن خير وال المحبة على القلوب اهللا فطر وقد
 ،ةواآلخر الدنيا في العذاب من هار جرف في بها فتهوي بها يليق ال بما المحبة هذه نحو تنجرف

 بمـا  كالً وخاطبت وقلبه عقله كله اإلنسان خاطبت التي اإلسالمية العقيدة هذه عظمة تجلت وهنا
 مـع  التعامل في السبل له وأنارت،  أجله ومن اهللا في كان ما أسماها المحبة هذه فجعلت،  يناسبه
 من أحد بح في يغلو وال،  محبته من شيئاً فيعطيه اهللا يحبه ال من حب نحو قلبه يزيغ فال البشر
 مجبولـة  القلوب جعل وأرحمه أعظمه ما  تعالى اهللا  فسبحان،  توحيده فينقض يؤلهه حتى خلقه
 درجـات  أعلى ينال بمحبته وكيف،  حبه تحصيل وأسباب،  يحبه ما لها وبين وهداها،  حبه على

  .الجنان

 ميةاإلسال العقيدة في حقيقتها ببيان المحبة موضوع يعالج جاء البحث هذا فإن هنا ومن
  :وهما أساسيين باعتبارين الموضوع هذا حول علمية دراسة تقديم ويحاول

، الكـالم  أهل من تأولها أو نفاها من على والرد،  الشرعية باألدلة ثابتة � هللا صفة المحبة: أوال
 إلى،  واآلخرة الدنيا في العبد حياة على وأثرها للعبد � اهللا محبة أسباب الدراسة هذه تعرض ثم

  علـى  وتعمل،  ومظاهرها وآثارها بهاأسبا ببيان لربه العبد محبة تعرض الدراسة فإن هذا جانب
  .الموضوع هذا حول شاعت التي الخاطئة المفاهيم بعض تصحيح

 الوالء عقيدة ركائز أهم من الوقت ذات في وهي القلوب أعمال وأهم أعظم من المحبة إن: ثانياً
 المجتمـع  في اليوم واضح خلل حدوث لنا تبين ذاإ خاصة،  اإليمان صحة على وعالمة والبراء
 وقد بل؛  عقيدته في كبيراً شرخاً يسبب مما،  الخلق من يستحقها ال لمن المحبة صرف في المسلم
 فإن -الصالحين من كان وإن – واإلفراط بالغلو الناس من أحد إلى صرفها في أن البعض يظن
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 المقـدمـة

 فـي  غلوهـا  جعلت حين الصوفية إلى ظرفان،  وقوته اإليمان صحة على عالمة نظرهم في هذا
 إلـى  انظر ثم،  سلطان من بها اهللا أنزل ما الدين في أمور ابتداع في سببا  � ورسوله اهللا حب
 قلب في يجتمع ال البيت آل حب أن زعموا الذين الشيعة وهم اإلسالم إلى نفسها تنسب أخرى فئة
 بهم فزلت أهوائهم حسب ذاك وبغض هذا حب في وأفرطوا فغالوا،  � وعمر بكر أبي حب مع

  .األقدام

؛ بـدونها  المرء يعيش أن يمكن ال التي الدقيقة األمور من وعالئقها المحبة موضوع إن
، حقيقتها بيان في مني كمساهمة البحث هذا فكان،  يبينها بحث لها يفرد أن الضروري كان لذلك
  :عنوان تحت وهو، والمسلمين لإلسالم خدمة

  )اإلسالمية عقيدةال في المحبة حقيقة(

   والسداد التوفيق  اهللا فنسأل

   :الموضوع اختيار أسباب :أوالً
 لىع والرد  هللا صفة باعتبارها المحبة حقيقة حول المعالم واضح إسالمي تصور تقديم .1

 .القلوب أعمال أهم من عمالً وباعتبارها ،خاطئ بشكل فهمها أو تأويلها حاول من

 لصحة اأساس اعتبارهاب، والبراء الوالء وهو أال الدين رأمو أهم من بأمر المحبة تعلق .2
 .حالوته لتذوق وسبب، اإليمان عرى أوثق فهي، المبدأ هذا

 المفاهيم هذه لتصحيح ماسة الحاجة  جعل مما اليوم المجتمع لدى المفاهيم اختالط .3
 .الصحيح إطارها في ووضعها

 وصلها ويعيد القلوب يرقق اعم البحث إلى دفعنا مما المجتمعات على المادة طغيان .4
  .سليم أساس على بالمؤمنين اتصالها عرى ويوثق، بربها

  

   :السابقة الدراسات :ثانياً
  :العلمية الرسائل -أ

 صالح.د، بها اإليمان وثمرات إثباتها _ اإللهية المحبة صفة:  بعنوان محكم بحث .1
  .م2010 هـ،1431 األقصى بجامعة، الرقب

 أم جامعة، خوجة مال بن اهللا لطف، والصوفية السلف بين لهياإل الحب :ماجستير رسالة .2
 . م 2009، هـ1431، الدين وأصول الدعوة كلية، القرى



 
 

 و  

 المقـدمـة

  :الكتب -ب

  .عطوة نبيل، وعباده اهللا بين الحب .1

 .المقدسي قدامة بن أحمد بن اهللا عبد، اهللا في المتحابين .2

  العربي ابن الدين محي، اإللهية والمحبة الحب .3

  البيتاوي خضير جبر. د، والصوفية العدوية رابعة عند، ياإلله الحب .4

  

   :باآلتي سبق عما الدراسة هذه تميزت وقد

 في العالقة ذات موضوعات عدة إلى باإلضافة السابقة الموضوعات الدراسة هذه جمعت .1
  .واحد بحث

 المخالفين شبهات على وترد الموضوع هذا في والجماعة السنة أهل منهج تظهر أنها .2
 . علمي ببأسلو

 . المسلم عقيدة على المحبة في الغلو أثر الدراسة تناولت .3

 وما منها يجوز ما وبيان المفاهيم هذه بين العالقة بيان مع المختلفة المحبة مفاهيم تناولت .4
 .يجوز ال

 على يغلب الذي الدعوي الجانب على تقتصر ولم العلمي البحث أسلوب الدراسة اعتمدت .5
 .الموضوع اهذ في تكلمت التي الكتب

  

   : البحث منهج : ثالثاً
  .التحليلي الوصفي المنهج ةالباحث تاعتمد

   : البحث طريقة :رابعاًً
وتمييز اآليـات القرآنيـة     ،  رقم اآلية ،  بذكر اسم السورة   في الحاشية    اآليات القرآنية   توثيق  . 1

 .�    � بوضعها بين هاللين بهذا الشكل

، ونقل حكم العلماء عليها   ،  زوها إلى مظانها من كتب السنة     تخريج األحاديث النبوية وذلك بع    . 2
وتمييـز الحـديث النبـوي        أو أحدهما    سلم في صحيحيهما  مباستثناء ما أخرجه البخاري و    

  .)  (الشريف بوضعه بين هاللين بهذا الشكل 
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 المقـدمـة

 ققالمح اسم،  المؤلف  ،اسم الكتاب اسم ذكر :التالي النحو على الحاشية في المعلومات توثيق. 3
 إن الجـزء  ورقـم  الصفحة رقم،  النشر تاريخ،  النشر بلد،  النشر دار،  الطبعة رقم،  وجد إن

 اسـم  بـذكر  التوثيـق  اختصار يتم فإنه مرة من أكثر المرجع من االقتباس تكرر إذا .وجد
 .الصفحة ورقم ، الكتاب

اسم الموقع الذي   ،  يوم وتاريخ البحث  ،  )اإلنترنت(حين االقتباس من مواقع الشبكة العنكبوتية        .4
  .أكتفي بذكر اسم الموقع فقط، وإذا تكرر االقتباس من نفس الموقع، تم االقتباس منه

، واألعالم المترجم لها  وضع فهارس لآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة،        :  الفهارس .5
   . والموضوعات العامةالمراجعو

  

 :البحث خطة :خامساً

وخاتمة تتضمن أهم النتائج ، وثالثة فصول ومباحث ومطالب، مقدمة:  قد قسمت البحث إلى     
    .والتوصيات

  .ومنهج الباحثة فيه، وخطة البحث،والدراسات السابقة ، ل على أسباب اختيارهتشتم :ا	�����
 

  الفصل األول
  صفة المحبة عند السلف والمخالفين

   :ويتكون من ثالثة مباحث

 الئقها وع،  مفهوم المحبة:المبحث األول

   :وفيه مطلبان

   تعريف المحبة :المطلب األول

  .  العالقة بين مفاهيم المحبة:المطلب الثاني

  . صفة المحبة اإللهية عند السلف:المبحث الثاني

   :وفيه مطلبان

  . األدلة الشرعية على إثبات صفة المحبة:المطلب األول

  .مفهوم المحبة اإللهية عند السلف :المطلب الثاني
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 المقـدمـة

 .  عند المخالفين اإللهية صفة المحبة:ث الثالثالمبح

  .  عند المتكلميناإللهية  صفة المحبة:المطلب األول

    واإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية اإللهية الفرق بين المحبة:المطلب الثاني

  .وموانع حصولها، وثمراتها،  للعبد���� أسباب حصول محبة اهللا :المبحث الرابع

  :وفيه ثالثة مطالب

  . للعبد� أسباب حصول محبة اهللا  :المطلب األول

  .  للعبد� محبة اهللا  ثمرات:المطلب الثاني

  . موانع حصول محبة اهللا للعبد:المطلب الثالث
  

  الفصل الثاني
 بين االعتدال والغلومحبة العباد لربهم 

   :حثينبويتكون من م

 .وثمراتها،  محبة العباد لربهم أسبابها:المبحث األول

   : مطلبانوفيه

  .أسباب محبة العبد لربه:المطلب األول

  .لربه العبد محبة ثمرات :الثاني المطلب

  الصوفية عند  اهللا محبة :الثاني المبحث

  فيها وغلوهم المحبة باب في الصوفية انحراف :األول المطلب

  الصوفية عند المحبين أقسام الثاني المطلب
  

  الفصل الثالث
  والء والبراءمحبة العباد وعالقتها بال

  :ويتكون من ثالثة مباحث

  ���� محمد النبي محبة :األول المبحث
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 المقـدمـة

  :وفيه مطلبان

   ألمته � النبي محبة :األول المطلب

   � للنبي األمة محبة :الثاني المطلب

  والبراء الوالء عقيدة ضوء في الناس بين المحبة :الثاني المبحث

  . المحبة بين المؤمنين:المطلب األول

  . المحبة بين المؤمنين والمشركين:نيالمطلب الثا

   الغلو في محبة بعض العباد وأثره على عقيدة المسلم:المبحث الثالث

   والشيخ  � غلو الصوفية في محبة النبي :المطلب األول

غلو الشيعة في حب آل البيت واألئمة :المطلب الثاني   

   غلو بعض المسلمين في محبة بعض األشخاص :المطلب الثالث

وفيها النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل هذه الدراسة، وأهم التوصيات التي  :اتمةالخ
  .تخدم غرض البحث

 :الفهارس العامة

  .  فهرس اآليات القرآنية:أوالً

  .  فهرس األحاديث النبوية:ثانياً

 . فهرس األعالم المترجم لها:ثالثاً

 .  فهرس المصادر والمراجع:رابعاً

  .هرس الموضوعات  ف:خامساً
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 الفصل األول

  تعريف المحبة :المطلب األول

   : المحبة لغة:أوالً
 الحبـة مـن     الثانيدها اللزوم والثَّبات، و    أصول ثالثة، أح    المضعفة   الحاء والباء ) حب(

، سويداؤه، ويقال ثمرته  : ومن هذا الباب حبة القلب    .. .الشيء ذي الحب، والثالث وصف القصر     
سرِ والحبةُ بالـضم  والحبِيب والحباب بالضم وكَذَا الحب بالكَ     ،  وهو الوداد ،  والحب نقيض البغض  

وكان زيد بن حارِثةَ يدعى حب رسـوِل        ،   الحبِيب :والحب بالكَسرِ ،  نى المحبوبِ  كُلُّ ذلك بمع   مع
تَحبـب فـالن إذا َأظْهـره َأي         : يقال ، إظْهار الحب  :والتَّحبب،   جعلَني ُأحبه  :وحببه إلَي ،  � اِهللا

بإل، الح ببحإلى الناسِ وم ببتَحوهو يببتَح1( يهم َأي م(.  

ومن هنا فإننا نجد المحبة الصادقة تلزم القلب فال تفارقه وتثبت فيه فال تتزعـزع عنـه     
وكذا المحبـة أصـل     ،  وهي كالحبة في النبات أصل الشجرة وسبب إثمارها       ،  حتى تنال سويداؤه  

ينال بـه  ، و الحب فلعل أقصر طريق للقلب ه لقصروإن كان الحب نعتاً ل    ،  وثمرتها العمل ،  القلب
  .ما ال ينال بغيره

  

   : المحبة اصطالحاً:ثانياً
وإن كانت معظـم التعـاريف      ،  قد نتمكن من إيجاد تعريف لمصطلح المحبة بين الناس        

_ الواردة في تعريفها تتكلم عن جانب منها وال تحدها من كل الجوانب وفي ذلك يقول ابن القيم                  
فحـدها  ،  فالحدود ال تزيدها إال خفـاء وجفـاء       ،  ضح منها ال تحد المحبة بحد أو    و" :_رحمه اهللا   

وموجباتها ، وإنما يتكلم الناس في أسبابها، وال توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وجودها
 ، دارت علـى هـذه الـستة      ،  ورسومهم،  فحدودهم،  وأحكامها،  وثمراتها،  وشواهدها،  وعالماتها

وملكـه  ،  وحالـه ،  ومقامه،  إدراك الشخص وكثرت اإلشارات بحسب    ،  اراتـوتنوعت بهم العب  
  )2( " للعبارة

  

                                                 

عبد السالم محمد هارون اتحاد     : معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا، تحقيق          : انظر) 1(
، تاج العروس من جواهر القـاموس، الزبيـدي، تحقيـق           2/26م،  2002 – هـ   1423الكتاب العرب،   

 2/213مجموعة من المحققين، دارالهداية للنشر، 
محمد حامـد الفقـي، دار الكتـاب        : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم، تحقيق          ) 2(

 3/11م، 1973 –هـ 1393 بيروت، الطبعة الثانية، –العربي 
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 الفصل األول

  : )1( ومما قيل في حد المحبة وتعريفها ما يلي

  . الميل الدائم بالقلب الهائم.1

  .وبحإيثار المحبوب على جميع المص .2

  . موافقة الحبيب في المشهد والمغيب.3

  . مواطأة القلب لمرادات المحبوب.4

  .، واستقالل الكثير من طاعتك استكثار القليل من جنايتك.5

  . سقوط كل محبة من القلب إال محبة الحبيب.6

 ميلك للشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك، وروحك، ومالك، ثم موافقتـك لـه سـراً،                .7
  .وجهراً، ثم علمك بتقصيرك في حبه

  . الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته، والحرية من استرقاق ما سواه.8

  .ب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام سفر القل.9

  . أن يكون كُلُّك بالمحبوب مشغوالً، وذلُّك له مبذوالً.10

، ت هي المحبة في حد ذاتها     وليس،  مهاوكل  هذه الحدود إنما تعبر عن آثار المحبة ولواز         
  .بل إن وجود المحبة في القلب يحدث هذه االمور

 بأنها هي الشعور الفطري المعروف الـذي يجـده          :المحبةومما سبق يمكننا أن نعرف         
، اولها التعلـق  ،   ترقى بارتقاء المحبة   ،  فيحتل المحب في قلب حبيبه مكانة طيبة      ،  المرء في قلبه  
  .وأعالها الخلة

  

  

  

  

  

  

                                                 

  15 _ 3/11، مدارج السالكين: رانظ) 1(
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   : العالقة بين مفاهيم المحبة:المطلب الثاني
، هميته وتأصله في النفس  ولكنه أل ،  المحبة لفظ في اللغة العربية يعبر عن مضمون معين        

ولذلك تعددت األلفاظ التي تعبر عـن هـذا         ،   بلفظ واحد  االعرب أنه ال يكفي التعبير عنه     وجدت  
 وهـو ،  لما كان الفهم لهذا المـسمى أشـد       "  _رحمه اهللا   _ المفهوم ويؤيد هذا ما قاله ابن القيم        

ـ   ،  شتد الفهم له  ي كل ما ا   وهذا عادتهم ف  ،   كانت أسماؤه لديهم أكثر    ،  بقلوبهم أعلق  ره أو كثر خط
، والثاني كالداهيـة  ،  فاألول كاألسد والسيف  ،   له  أو محبةً  ، به أو اهتماماً ، له   تعظيماً،  على قلوبهم 

  .والثالث كالخمر

 :فوضعوا له قريبا من ستين اسـما وهـي        ،  وقد اجتمعت هذه المعاني الثالثة في الحب         
، والتتـيم ،  والكلـف ،  والوجد،  والمقة،  الشغفو،  والصبابة،  والصبوة،  والعالقة والهوى ،  المحبة

  )1(.. " .والجوى، والعشق

بل إن كل لفظة منها تعبر عن حالـة         ،  إال أن هذه  المفاهيم على كثرتها ليست مترادفة        
  .ومرتبة من مراتب المحبة، معينة يعيشها المحب

  

   :ويمكن ترتيبها على النحو التالي

   : العالقة:المرتبة األولى

وعالقيـةٌ  ،  وعلقَتْ نفُسه الشيء فهـي علقـةٌ      ،  وعلوقاً لزمه ،  شيء علَقاً وعلقَ به عالقَةً    علقَ ال "
  )2( " وعلقْنَةٌ لَهِجتْ به قال فقلت لها والنَّفْس منِّي علقْنَةٌ عالقيةٌ تَهوى هواها المضلَُّل

  )3( " لتي ال تحب غير زوجهاالمرأةُ ا: والعلُوقُ. .والعالقة النصيب في الشيء" 

  .نظرةٌ من ذي علَق: يقال؛ الهوى: والعلَقُ أيضاً" 

  : قال الشاعر

   "علَقٌ بقلبي من هواك قَديم.. .ولقد أردتُ الصبر عنك فَعاقَني

إال انه ال يملـك كـل   ، إذ يكون للحبيب نصيب من قلب من يحبه  ،  وهذه هي أول مراتب المحبة    
  )4("عالقة لتعلق القلب بالمحبوب سميت " صرف فيمن يحب ولذلك وال يت، قلبه

                                                 

 22، ص1992 – 1412 بيروت، -روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم، دار الكتب العلمية ) 1(
  10/126لسان العرب، ابن منظور، دار صادر،  بيروت،  الطبعة األولى، ) 2(
  1/20م  1994 -هـ 1414، المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد،، عالم الكتاب، بيروت) 3(
 28روضة المحبين، ص) 4(
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  : اإلرادة:المرتبة الثانية

     )1(" وطلبه له ، وهي ميل القلب إلى محبوبه" 

  : الصبابة:المرتبة الثالثة

صبِبتُ ِإليه صبابة فَأنا صـب َأي       ،رقة الهوى    :وقيل،  رقته وحرارته  :وقيل،  الصبابة الشَّوقُ " 
  )2(" اشق مشتاقع

كانـصباب  ،  بحيث ال يملكه صاحبه،وهي انصباب القلب إليه " :_رحمه اهللا  _ ويقول ابن القيم    
  )3( " وانصباب القلب بكليته،والصبابة الميل الالزم... الماء في الحدور

  : الغرام:المرتبة الرابعة

"شْقُ   :والغَرامأو الع ذابالع   ،   أي الزِم غَرام بتعالى ، يقول وح : �  *+
 �,�%# ��,(�-� .�/,(
�� �� � � � �� �� � �� �

�0
�$ ��� �1
/2 �� ��34 5
/2 ��26 � � � �� � �� � �� � � � �� �  أولع  إذاغرم بالشئ   وقد أُ ،  الغرام الولوع  و ،أي الزماً  )4( 	 ��
 .)5(  به

   : المودة:المرتبة الخامسة

ووددتُ أن ذاك كان، . وددتُه، أحببته. بةكلمةٌ تدلُّ على مح:  الواو والدال:ودوأصلها من الفعل " 
   )6(" وهو وديد فالنٍ، أي يحبه. وفي المحبة الود، وفي التَّمنِّي الودادة. إذا تمنَّيتَه، َأود فيهما جميعاً

ن فإنه يتمنـى ا ، فإن المحب إذا وصل بحبه إلى مرتبة المودة     ،  ويجتمع في المودة الحب والتمني    
  .ويرجو تحقيق رضاه ، ينال قلب محبوبه

                                                 

_ هــ   1421شرح العقيدة الطحاوية، أبي العز الحنفي، تحقيق أحمد بن علـي، دار الحـديث، القـاهرة                 ) 1(
 104م، ص2000

 1/515لسان العرب، ) 2(
 3/27مدارج السالكين، ) 3(
 65سورة الفرقان، آية ) 4(
مهـدي  .د: أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهالل، تحقيق     ، العين، الخليل بن     33/170تاج العروس،   : انظر) 5(

 .4/418إبراهيم السامرائي، .المخزومي ود
 6/75معجم مقاييس اللغة، ) 6(
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  : الشغف:المرتبة السادسة

وهو جِلْـدةٌ دونَـه   ، نَقَلَه الجوهرِي ،   غالَفُ الْقَلْبِ  :كَسحابٍ،  الشَّغَافُ و ،وأصلها من الفعل شَغَفَ   "
 ...أو سـوايداُؤه  ،  َأو حبتُه ،  لهيثَمِقَالَه َأبو ا  ،  وهي شَحمةٌ تكون ِلباساً ِللْقَلْبِ    ،  َأو حجابه ،  كالحجابِ

,� � :وقَرَأ ابن عباسٍ  ،   َأي خَرقَ شَغَافَ قَلْبِه    :الفَراء وقال" 8 �3��,7�9 � � � � � �  دخَـَل حبـه   : قال،)1()	�
تَ الشَّغافثُ، تَحا :وقال اللَّيشَغَافَه هبح 2(" َأي َأصاب(.  

   )3(  "وهو شَبِيه باللَّوعة،  الحب القَلْب مع لَذَّة يجِدها إحراق-والشَّعفُ "

� � :واهللا سبحانه وتعالى يقول" 8 �3��7�9 � � � � � �   :  وفي معنى الشغف هنا ثالثة أقوال،)4(	 �

حجب حبه قلبهـا   :بحيث يحجبه عن غيره قال الكلبي  ،   أنه الحب المستولي على القلب     : أحدها" 
  .حتى ال تعقل سواه

أحبته حتى دخـل حبـه       :قال صاحب هذا القول المعنى    ،   الحب الواصل إلى داخل القلب     :الثاني
   شغاف قلبها أي داخله 

والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليـه باشـر          ،  أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب      :الثالث
  .)5( "القلب

   : العشق:المرتبة السابعة

،  يكون في عفاف الحـب ودعارتـه   ،وجب المحب بالمحبوب هو ع : وقيل ،العشْقُ فرط الحب  " 
    شَّقَهشَقاً وتَعشْقاً وعشَقُه ععقَه يشُل من شدة الهوى       ... .عذْبقاً َألنه يقُ عاشل  ،  وسمي العاشكما تَذْب

 فَرقُّ وتَصثم تَد رشَقَةُ شجرة تَخْضشَقَةُ ِإذا قطعت والعأن نتنبه لمسألتينوال بد هنا ، )6(" الع :  

                                                 

 30سورة يوسف، آية ) 1(
  وما بعدها 23/517تاج العروس، ) 2(
 خليـل   :المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده، تحقيـق             ) 3(

  1/379م، 1996هـ 1417إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي،  بيروت، الطبعة األولى، 
 30سورة يوسف، آية ) 4(
 3/24، مدارج السالكين) 5(
 10/251لسان العرب، ) 6(
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   : الفرق بين العشق والمحبة:المسألة األولى

لمعشوق إذا كان إنسانا والعزم على مواقعتـه         ا أن العشق شدة الشهوة لنيل المراد من      " 
عند التمكن منه، ولو كان العشق مفارقا للشهوة لجاز أن يكون العاشق خاليا من أن يشتهي النيل                 

صوصة ال تفارق موضعها وهي شهوة الرجل للنيل ممن يعـشقه،           ممن يعشقه، إال أنه شهوة مخ     
وال تسمى شهوته لشرب الخمر وأكل الطيب عشقا، والعشق أيضا هو الشهوة التي إذا أفرطـت                
وامتنع نيل ما يتعلق بها قتلت صاحبها وال يقتل من الشهوات غيرها أال ترى أن أحدا لم يمـت                   

بة داره أو ماله ومات خلق كثير من شهوة الخلوة          من شهوة الخمر والطعام والطيب وال من مح       
  .)1( " مع المعشوق والنيل منه

وقل ما ولعت به العـرب وكـأنهم        ،  أمر هذه األسماء وأخبثها   : "  ومن هنا فإن العشق هو    
وال تكاد تجده في شعرهم القديم، وإنما       ،  ستروا اسمه وكنوا عنه بهذه األسماء فلم يكادوا يفصحوا به         

  )3( ")2(وال في السنة إال في حديث سويد بن سعيد، متأخرون ولم يقع هذا اللفظ في القرآنأولع به ال

   هل يجوز اطالق لفظ العشق على العالقة بين العبد وربه ؟  :المسألة الثانية

والذي دفعهم ، بخالف ما ذهبت إليه الصوفية  ،  وقد أجاب العلماء على هذا التساؤل بالمنع      
  :منها، بإلى منع ذلك عدة أسبا

نى ما فيه وأد، فلم يرد نص صحيح من الكتاب أو السنة يصف اهللا بالعشق  ،  عدم التوقيف  .1
 إنه بدعة وضاللة وفيما نص اهللا من ذكر المحبة كفاية

 فإن اهللا تعالى ال يوصف      ،  وال يمكن ذلك في حق الرب تعالى      ،  أن العشق إفراط المحبة    .2
 .فضال أن يقال أفرط في حبه، ه من حبهوال يبلغ عبده ما يستحق، باإلفراط في الشيء

                                                 

: الفروق اللغوية، ابو هالل العسكري، مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم، الطبعـة               ) 1(
  ومابعدها 1/358، 1412ولى، شوال اال

  :، ويقول ابن القيم في الحكم على الحديث)من عشق فكتم وعف وصبر فمات فهو شهيد : (والحديث هو) 2(
هذا حديث باطل على رسول اهللا قطعا ال يشبه كالمه، وقد صح عنه أنه عد الشهداء ستا،  فلم يذكر فيهم قتيل   " 

وقـد  ،   كل قتيل بالعشق شهيدا،  فإنه قد يعشق عشقا يستحق عليه العقوبة            العشق شهيدا، وال يمكن أن يكون     
ابن المديني ليس بشيء، والـضرير      :  أنكر حفاظ اإلسالم هذا الحديث على سويد، وقد تكلم الناس فيه فقال           

صدوق مضطرب الحفظ وال سـيما بعـد مـا          :  إذا كان عنده كتب فهو عيب شديد، وقال يعقوب بن شيبة          
هذا الحديث أحد :  كان قد عمي، فيلقن ما ليس من حديثه، وقال أبو أحمد الجرجاني         :  البخاريوقال  ،  عمي

ما أنكر على سويد،  وأنكره البيهقي، وأبو الفضل بن طاهر، وأبو الفرج بن الجوزي وأدخله فـي كتابـه                    
 186روضة المحبين، ص ، "الموضوعات 

  27المرجع السابق، ص) 3(
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، أن العشق حب تتخلله الشهوة ،بل فيه شدة الشهوة وهذا مما ال يجوز وصـف اهللا بـه                  .3
 . النها صفة نقص وليست بصفة كمال

كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة وال يطلق ذلك على اهللا سبحانه           ،  أنه مأخوذ من التغير    .4
  .)1( وتعالى

   :تيم الت:المرتبة الثامنة

    ورجل متَيم، وهو ذَهاب العقل من الهوى، ومنه تَيم اهللا، وقد تامه، التَّيم َأن يستَعبده الهوى" 

   )2(". وتيمه الحب ِإذا استولى عليه.. . التَّيم ذهاب العقل وفساده:وقيل

تيمه الحـب أي ذهللا  "  :يقال،  لالتتيم وهو التعبد والتذل    " :_رحمه اهللا   _ وفي هذا يقول ابن القيم      
وبينه وبين اليتم الذي هو االنفراد تالق في االشتقاق األوسط وتناسب           ،اهللا   وتيم اهللا عبد  ،وعبده  

 وكل منهما مكـسور     ،كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه    ،  في المعنى فإن المتيم المنفرد بحبه وشجوه      
  )3(. "وهذا كسره تتيم، هذا كسره يتم ،ذليل

   : التعبد: التاسعةالمرتبة

وطريق معبد باألقدام أي    ، للـه عبده الحب أي ذ    :يقال ، وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل      " 
 وال يغفر اهللا ،�وال تصلح هذه المرتبة ألحد غير اهللا ، وكذلك المحب قد ذهللا الحب ووطأه  ،مذلل

بة العبودية هـي أشـرف      فمح،  ويغفر ما دون ذلك لمن شاء     ،  سبحانه لمن أشرك به في عبادته     
،وأحـب  فأشرف صفات العبد صفة العبودية      .. .وهي خالص حق اهللا على عباده     ،  أنواع المحبة 

أحب األسماء إلـى اهللا عبـد اهللا        (أنه قال    :�  إلى اهللا اسم العبودية كما ثبت عن النبي        األسماء
  )5(. ")4()وعبد الرحمن

  

                                                 

،  مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي،               )28ص( ،  روضة المحبين : انظر) 1(
،  )5/53( ،  م2005/  هـ1426الثالثة، :  عامر الجزار، دار الوفاء، للنشر، الطبعة      -تحقيق، أنور الباز    

  )1/180( الفروق اللغوية، 
 12/75لسان العرب، )  2(
 3/25، مدارج السالكين) 3(
، 4950: باب فـى تَغْييـرِ اَألسـماء، ح   : األدب، باب:داود، دار الكتاب العربي،  بيروت، كتاب      سنن أبي   ) 4(

 حديث صحيح: ، قال األلباني4/536
 3/25، مدارج السالكين) 5(
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   : الخلة:المرتبة العاشرة

  )1( ". التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوبوالخلة هي المحبة " 

  :كما أنها أخص منها من وجهين، وهي أعلى مراتب المحبة وغاية الحب ومنتهاها

محبة ليست لغرض وإنما لكون المحبوب مستحقاً : أن الخلة تكون محبة لذات الشيء، أي: األول
  .للمحبة

  .كةاكة، فال شركة في الخلة، بخالف المحبة فإنها تقبل الشرأن الخلة تمنع الشر: الثاني

لو كنت متخذاً خليالً التخذت أبا بكرٍ خليالً ولكنـه أخـي   ( : قوله�ولذلك ورد عن النبي    
أال إني أبرأ إلى كل خلٍّ من        :أوله_  زاد بعضهم في    _  وصاحبي وقد اتخذ اهللا صاحبكم خليالً     

 من أهل األرض خليالً التخذت ابن أبي قحافة خليالً ولكـن          ولو كنت متخذاً   (: وفي رواية   )خله
 من كل خلة؛ ألن الخلة ال تقبـل          �فهو خليل الرحمان، فتبرأ النبي       )2()����صاحبكم خليل اهللا    

  .الشريك، وألن المحبوب سبحانه وتعالى محبوب لذاته، فهذا ما اختصت به الخلة

 بذبح ولده   
  اهللا سبحانه إبراهيم الخليل    ولما كانت الخلة مرتبة ال تقبل المشاركة امتحن       
وال تكون لغيره فامتحنه بـذبح      ،فأراد سبحانه أن يخلص تلك الشعبة له        ،لما أخذ شعبة من قلبه      

  .ولده

 ،وهذا غلط فكالهمـا خليـل       
 والخلة إلبراهيم    �وقد ظن البعض أن المحبة لمحمد       
   :)3(بة العامة لعدة أسباب منها ألن الخلة مرتبة أعلى ودرجة أرفع من مجرد المح؛ الرحمن

 وقال فـي عبـاده المـؤمنين يحـبهم          ،ويحب المتطهرين ، يحب التوابين     أخبر أنه     اهللا أن  .1
 )4( 	 واتخذ اهللا إبراهيم خلـيالً      � :بينما وصف إبراهيم بما هو أعظم حين قال       ،  ويحبونه

  .فثبت أن الخلة درجة أعلى من المحبة

 ، وأخبر أن أحب النساء إليـه عائـشة      ،له من أهل األرض خليل       نفى أن يكون   �أن النبي   .2
أال إني أبرأ إلى كل     ( : ورد في الحديث   بل وتبرأ من كل خلة للبشر كما       ،جال أبوها الرومن  

                                                 

 3/26، المرجع السابق ) 1(
كـر،  من فضائل ابـي ب    : م، كتاب الفضائل، باب   1998 -هـ  1419صحيح مسلم، بيت األفكار الدولية،      ) 2(

2383 ،4/971 
  )49 -48ص ( ، روضة المحبين، 3/26، مدارج السالكين: انظر) 3(
 5سورة النساء، آية ) 4(
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رتبـة ال  مالخلة توحيد المحبة فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه وهي       ف ،  )1()خلٍّ من خله  
 لعالم الخليالن إبراهيم ومحمد صـلوات اهللا وسـالمه        تقبل المشاركة ولهذا اختص بها في ا      

  .عليهما

فإذا مال نحوه   ،  ونخلص إلى أن المحبة تبدأ بالعالقة إذا كان للمحبوب نصيب من القلب           
، فإذا الزم حبه القلب فلم يفارقه كان الغـرام        ،  حتى يرق ويشتاق فتصيبه الصبابة    ،  فهي اإلرادة 

فإذا أحرق الحب القلب ووصل إلى شغاف القلب        ،  مودةحتى يصفو الحب لهذا المحبوب فتكون ال      
فإن لم يعـد    ،  فإن أفرط في محبته وخُشي عليه والزم هذا الحب شهوة فهو العشق           ،  كان الشغف 

فإن تخللت المحبة الروح فلم يبق      ،  يسمع إال من المحبوب وال يطيع إال هو صار متيماً متعبدا له           
  .موضوع لغير المحبوب كانت الخلة

  .وأعظمها الخلة، وأخسها العشق، ي المحبة أولها عالقة واردةوهكذا ه

وهكذا المحبـة    " : ابن القيم في هذا المقام قائالً      هوتجدر اإلشارة هنا إلى كالم قيم يعرض      
، )2( 	  فَسوفَ يْأتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه       �: نفسه منها بأعالها وأشرفها فقال    اهللا  وصف  

� :�;<=
 >� ��	
 �� 
��;"?�� � � � ��  � ��� � � � � 
)@�%��. �و 3 	 � >� ��	
�� �  �� � �  ولم يصف نفسه بغيرها من ، 4	 �
ونحوها فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل مـن هـذه          ،  العالقة والميل والصبابة والعشق والغرام    

 عن لوازم ومعان تنزه تعـالى        وهذه المسميات ال تنفك    ،  فجاء في حقه إطالقه دونها    ،  المسميات
  )5(" وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا ، عن االتصاف بها

  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<

<<<<

<<<<

<<<<

<<<<

                                                 

 4/971، 2383من فضائل ابي بكر، : صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب) 1(
 54سورة المائدة، آية ) 2(
 195سورة البقرة، آية ) 3(
 146سورة آل عمران، آية ) 4(
 1428دار المدينة المنورة للنشر،  الطبعة االولـى،         :  وباب السعادتين، ابن القيم، تحقيق     طريق الهجرتين ) 5(

 350 م، ص 2007_ هـ 
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<<<<

<<<<

 
<<<<

< << << << <

 املبحث الثاني

 صفة احملبة اإلهلية عند السلف

  

  

  ثبات صفة المحبة اإللهية األدلة الشرعية على إ:المطلب األول

 مفهوم المحبة اإللهية عند السلف والعالقة عندهم بينها وبين          :المطلب الثاني 
  .باقي صفات اهللا تبارك وتعالى
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 الفصل األول

  :اإللهية األدلة الشرعية على إثبات صفة المحبة :المطلب األول

ـ       " :_رحمه اهللا   _يقول اإلمام ابن القيم      رة وقياسـا   وجميع طرق األدلة عقال ونقال وفط
  )1( "واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده 

   القرآن الكريم :أوالً
طريق أمور عدة  عن   � صفة المحبة هللا     لقد نهج القرآن الكريم  نهجاً واضحاً في إثبات        

  :منها

 :استخدام أسلوب اإلثبات .1

اظر في القرآن سيجد حشداً غفيـراً     والن،  ثبت محبته ألصناف من خلقه وأفعال معينة      إذ أ 
�2#
 �A�,��0 B 0,. #%�,� � : قول اهللا تعـالى  :من اآليات التي تثبت هذا المعنى ومن ذلك       �,C�� � � � �� �D � � �� E � � � �

 :,,-�FG( H8,,2? I#J
� H
�K;,,(
 �3,,L�2 M,,�4�� �� � � E� � � � �� � � �� � � � � � � � � �� � *O
P,,(
� O
Q,,(
 R ��,,-��� .�/,,(
� � � �� �� � �� �� � � � � 
:�;<=
 >� ��	
� S��(
 .2 :���(
� T!�(
 :FU��(
�� � �� � � � � ��  � � � � ��� � � �� � � �� � � 
	�� �,<  �" :ويقول تعـالى ،  )2( 	�� �� �

.��%�@(
� �� 
=3V,��. � :ويقول تعـالى   ، )3( 	 � >,� ��	
� 
��,3V�� �? ��,� W�,4# X,!��  �  �� D �� ��� � � � �� �� �� � �� ) �	 )4( ،
![\� ��Z XG� �Y�,Z�0 ��,!�% :تعالىويقول  C R ��G��-� .�/(
 >� ��	
 ��) � � � � �  � � � � � � �) � �� � �� 9 � � � � �� � �� ويقـول  ،  )5(	 �

�: ���%�,&' �,�( ����� 	
 ��� ������ 	
 ��� ���� �� ��� �  � �� � � �� � � � � �  � :، ويقول سـبحانه )6( 	�
�� �3� ]�-% 	
 ^\� *�;�� � E � 	
 �!,C R ��8,_�` .�����(
 a2 Ab2? :�0c=
 a2 M('? X&�� E � E �� � � �  

�de M0�( ����f e�	 )7( 

 في اآليات السابقة إثبات لصفة المحبة هللا سبحانه وتعالى وهي من    )يحب( :فقوله سبحانه 
  تدلون بالقرآنوأهل السنة والجماعة يس" ، فيه إثبات صفة المحبة هللاذاتية الفعلية، الصفات ال

                                                 

  17 / 3ابن القيم _ مدارج السالكين ) 1(
 134_ 133سورة آل عمران، آية ) 2(
 146سورة آل عمران، آية ) 3(
 108سورة التوبة، ) 4(
 4سورة الصف، آية ) 5(
 31ران، آية سورة آل عم) 6(
 54سورة المائدة، آية ) 7(
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  .)1(" وتنزيهاً بال تعطيل ، الكريم فيثبتون صفة المحبة إثباتاً بال تمثيل

 : معينة وأفعال خلقه من أصناف عن محبته نفى إذ النفي أسلوب استخدام. 2

ـ  يقول 
	�� � :ىـتعال �� 
�8,��� e� ��&�G��,-� .�/,(
 ��	
 �!,C R 
�G��,��� � � � �� � � �� � � �� � � � �� � �� �� � � >,� e  � � �
.�8��=
� �� � ��ـ ، )2( 	  ـ  الـوق 
	�� e �,< �  :هـسبحان �g,� 
�,(�� �g,� W�,C�(
� ��	
 
�,�!h? �,� � � � �� �� � � �� �� �� �� � � � � �
.�����(
� � � � �
	�� e �,< 0,. �, � :� وقال،  )3( 	  �� �3;,�&? ��&�,�f .�/,(
 .,2 Wi�,j e�� �  � � �� � �� � �� �� �� �� � � � �� � � � � �� � ���
K!k? �&
�l6 � � 6 � 
	�� )�,� � �:وتعالى سبحانه ويقول، )4( 	 � �"? �0 H�!h 
�0�� e 
��0m .�/(
 �n? ��� � D � D � �� � � �� � �� �� �� � � � � �  

.�8��=
 >� e ��	
 �� 
�8��� e�� �  � �� �� � � ��� � � �� � 	 )5(.  

 اهللا يحبهـا  ال التي الصفات هذه تجنب لمن � اهللا محبة بإثبات يقضي المخالفة ومفهوم
 حقيقته على مراد انه على دليل الشيء عن التعبير في واإلثبات النفي أسلوب واستخدام  .تعالى
  .مجازاً وليس


)�i�i  �، والخلة، كالمودة :مراتبها بأحد المحبة عن التعبير. 3 #���(
 �_�� � � � � �� �� �   :،ويقول)6(	 �

�� ��o�(
 �p ��q!C� � � �� � � � � ��� �
i6 r 	)7(، سبحانه ويقول: �i�i� �!"# s# ��) � � D) � �� � � 	 )8(.  

(�� #s #",!�� " :- اهللا رحمه - السعدي اإلمام ويقول � �� D � ��i�i�) �  يرحمه وأناب، تاب لمن	  �
 المـؤمنين  عبـاده  يحـب  أنه تعالى، أسمائه من الودود، ومعنى ويحبه، توبته ويتقبل له، فيغفر

  )9( "مفعول "وبمعنى" فاعل "بمعنى "فعول "فهو ويحبونه،
  

                                                 

_ ه  1431صفة المحبة اإللهية إثباتها، وثمرات االيمان بها، صالح الرقب، بحث محكم بجامعة االقـصى،               ) 1(
 8م، ص 2010

 190سورة البقرة،  آية ) 2(
 32سورة آل عمران، آية ) 3(
 107سورة النساء، آية ) 4(
 87سورة المائدة آية ) 5(
  14بروج، آية سورة ال) 6(
  96سورة مريم، آية ) 7(
  90سورة هود، آية ) 8(
عبد الرحمن بن معال اللويحـق، مؤسـسة        : تحقيق،  السعدي،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان      ) 9(

 388 م، ص2000-هـ 1420الرسالة للنشر، الطبعة األولى 
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 من والودود ولبها وخالصها المحبة صفو وهو الوداد" :- اهللا رحمه - القيم ابن ويقول
)1(" الرب أسماء


_!� t!Gl � :سبحانه ويقول  �%� ��	
 /u
�6 �� �� � � � �� �   .)3("المحبة كمال هي والخلة ")2( 	 �

  الخ. .اهللا كره، عليهم اهللا سخط :تعددم بألفاظ المحبة نقيض  عن التعبير. 4

�,p v08,� ?&�,;3� ?�  � يقول � فاهللا  �0 wx( 
���� .�/(
 ��(��� �3�0 
yz� {��� �� �� � � � � � � � �� �� �� �� � � � � � �� � � � �� � � �� �� � �6
��8(�l �_ 5
/�(
 R� �3!G2 ��	
 |}C� � �� �� � � �� � � �� � � �� � 
� :تعالى ويقول، )4( 	 � 
�i
#? �(�� � �� � X( 
�82J ~���� � ��  � � � ��

.�8,2�-(
 �,0 
�8��
 �!�� �3Vz� �3k��&
 ��	
 ��� .�(� A82� � � � � � � � � �� � � �� � � �� � �� � �� �� �� � � � � �  يخرجـوا  أن أبغض: أي )5( 	 6

  )6(.معك
   :النبوية السنة :ثانياً

 يليق الذي الوجه على صراحة � هللا المحبة صفة إثبات على كثيرة أحاديث نصت لقد
  :النبوية األحاديث بعض هنا ونذكر ،� باهللا

1. نةَ َأبِي عريره نع ِإذَا( :قَاَل � النَّبِي بَأح اللَّه دبى الْعرِيَل نَادجِب ِإن  اللَّـه  ـبحفُلَانًـا  ي 
هبِبفََأح هبحرِيُل فَيي جِبنَادرِيُل فَيي جِبِل فَأه اءمالس ِإن اللَّه بحفُلَانًا ي وهبفََأح هبحـلُ  فَيَأه 
اءمالس ثُم عوضي وُل لَهي الْقَبضِ فعبدا أبغض وإذا( :مسلم عند أخرى رواية وفي )7()الَْأر 

 السماء أهل في ينادي ثم جبريل فيبغضه قال فأبغضه فالنا أبغض إني: فيقول جبريل دعا
 وهـذا   )8( )األرض في البغضاء له توضع ثم فيبغضونه قال أبغضوهف فالنا يبغض اهللا إن

                                                 

 3/26، مدارج السالكين) 1(
 125سورة النساء، آية ) 2(
 1/68هـ، القاهرة، 1399أمراض القلوب، اإلمام ابن تيمية، المطبعة السلفية للنشر، ) 3(
 80سورة التوبة، آية ) 4(
 46سورة التوبة، آية ) 5(
سامي بن محمد   :  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،، المحقق         ،  تفسير ابن كثير  : انظر) 6(

 4/159 م، 1999 -هـ 1420الثانية : ، الطبعةسالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع
ابو عبد اهللا محمد بن اسماعيل البخاري، دار أخبار اليـوم للنـشر والتوزيـع، مـصر،       ،  صحيح البخاري ) 7(

 548، ص3209: ذكر المالئكة ح: م، كتاب بدء الخلق،  باب2004
 4/1057، 2637:ح، فيحتسبهفضل من يموت له ولد : البر واألدب والصلة، باب: صحيح مسلم، كتاب) 8(
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�0,�
  :�تعـالى  لقولـه ،  القلوب في يبسطها ثم،  يبتدئها اهللا من المحبة أن عالمةm .�/,(
 ��� � � � � � �


i� .o�(
 �p ��q!C H���@(
 
�GF2�r � � � � � � � �� � � � ��� � �� �   .)2(الناس إلى ويحببهم يحبهم أي )1(  	���

 مـا  فَلْيـرده  َأحدكُم تَثَاءب فَِإذَا،  التَّثَاُؤب ويكْره الْعطَاس يحب اللَّه ِإن( :� اللَّه رسوُل اَلقَ  .2
تَطَاعالَ، اسقُْل وي اهه اها هفَِإنَّم ذَِلكُم نطَانِ مالشَّي كحضي نْه3( )م(.  

 سمح الشراء سمح البيع سمح يحب اهللا إن( :قال � هللا رسول أن : � هريرة أبي عن  .3
  .)4()القضاء

 الغني التقي العبد يحب اهللا إن(: يقول �اهللا رسول سمعت :قال، وقاص أبي بن سعد عن .4
  .)5( )الخفي

5. اِئشَةَ عنع � جوز خََل :قَالَتْ � النَّبِيطٌ دهر نم ودهلَى الْيوِل عسر فَقَالُوا � اللَّه:امالس 
كُملَياِئشَةُ قَالَتْ، عا :عتُهفَقُلْتُ، فَفَهِم:كُملَيعو امنَةُ، الساللَّعوُل فَقَاَل: قَالَتْ  وسر اللَّه ����: 

 ما تَسمع َأولَم هاللَّ رسوَل يا :فَقُلْتُ  ،)كُلِّه الَْأمرِ في الرفْقَ يحب اللَّه ،ِإن عاِئشَةُ يا مهلًا(
  .)6( )وعلَيكُم قُلْتُ قَد ���� اللَّه رسوُل ،قَاَل ؟ قَالُوا

6. ِل عنهنِ سب دعس � وَل َأنسر قَاَل  � اللَّه: )نيطةَ لَُأعايا الرلًا غَدجر فْتَحي  لَـى  اللَّـهع 
،هيداتَ: قَاَل يفَب وكُ النَّاسديون ملَتَهلَي مها َأيطَاهعا يفَلَم حبَأص ا النَّاسولَى غَدـولِ  عسر 
اللَّه ���� مو كُلُّهجري ا َأنطَاهعفَقَاَل،  ي:نَأي يلع ني:فَقَالُوا طَاِلبٍ َأبِي بشْتَكي هنَييا عوَل يسر 
،لُوا :قَاَل اللَّهسفََأر هيفَ ِإلَيْأتُون ا بِهفَلَم، اءقَ جصي بف هنَييا ععدو َأ لَهرتَّى فَبح كََأن  لَـم 
كُني بِه عجو ،طَاهةَ فََأعايفَقَاَل، الر:يلا عوَل يسر اللَّه ملُهتَّى ُأقَاتكُونُوا حثْلَنَا؟ يانْفُذْ: فَقَاَل م 

                                                 

 96سورة مريم، آية ) 1(
مصطفى بن أحمد العلوى    : تحقيق،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر القرطبي         :  انظر) 2(

 239 / 21ومحمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة قرطبة للنشر، 
 342ألدب المفرد، مكتبة الدليل، ص، صححه األلباني في صحيح ا4/466، 5030: سنن أبي داود، ح) 3(
، 1319: أحمد محمد شاكر وآخرون، ح    :  بيروت للنشر، تحقيق   –دار إحياء التراث العربي     ،  سنن الترمذي ) 4(

م، 1995هــ،   1415، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف للنشر، الريـاض،            3/99
2/565   

 1190،  ص 2965: ح، ما بين: صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب) 5(
 1046، ص6024: ح، الرفق في األمر كله: األدب،  باب: صحيح البخاري، كتاب) 6(
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 حـقِّ  من علَيهِم يجِب بِما وَأخْبِرهم الِْإسلَامِ ِإلَى ادعهم ثُم بِساحتهِم، نْزَِلتَ حتَّى رِسلك علَى
اللَّه ،يهف اللَّهفَو لََأن يدهي اللَّه لًا بِكجا رداحو رخَي لَك نم َأن كُوني لك رممِ ح1( )النَّع( .  

 يتخلل الذي الرجال من البليغ يبغض اهللا إن(: قال � اهللا رسول أن :عمرو بن اهللا عبد عن. 7
   )2()البقرة تتخلل كما بلسانه

، لقـاءه  اهللا أحب اهللا لقاء أحب من( :� اهللا رسول قال :قال � األشعري موسى أبي عن. 8
  .)3( )لقاءه اهللا كره اهللا لقاء كره ومن

9.نةَ َأبِي عريرِإ(: � قَاَل  � هن قَاَل اللَّه نى مادا ِلي عِليو فَقَد بِ آذَنْتُهرا بِالْحمو  بتَقَـر 
ي ِإلَيدبع ءبِشَي بَأح ا ِإلَيمتُ مضافْتَر هلَيا عماُل وزي يدبع بتَقَري ِل ِإلَيافتَّـى  بِالنَّوح 

هبفَِإذَا ُأح تُهببتُكُنْ َأح هعمي سالَّذ عمسي بِه هرصبي والَّذ رصبي بِه هديي وشُ الَّتطبـا  يبِه 
لَهرِجي وي الَّتشما يبِه ِإني وَألَنس نَّهيطلَُأع لَِئني واذَنتَعاس يذَنَّها لَُأعمتُ وددتَر نع ءشَي 

  )4(.)مساءتَه َأكْره وَأنَا الْموتَ يكْره الْمْؤمنِ نَفْسِ عن ديتَرد فَاعلُه َأنَا
  :السلف إجماع :ثالثاً

 ويسخط ويرضى ويبغض يحب ربنا فهو،  � هللا المحبة صفة والجماعة السنة أهل أثبت
 علـى  للداللة الباب هذا في السلف قاله ما ببعض هنا ونستدل ،� بجالله يليق الذي الوجه على

  :الصفة هذه إثباتهم
 اهللا بـأمر  واجبـة  كانت كلها والطاعات " :-تعالى اهللا رحمه - حنيفة أبو اإلمام يقول

 وقـضائه  بعلمـه  كلها والمعاصي ،  وتقديره قضائه و ومشيئته وعلمه وبرضائه وبمحبته تعالى
  .)5( "بأمره وال برضائه وال بمحبته ال ومشيئته وتقديره

 يشأ لم وما كان اهللا شاء ما أن على وأئمتها األمة سلف اجماع اهللا رحمه تيمية ابن ويتقل
 .)6(الْكُفْر ِلعباده يرضى الكفر لعباده يرضا وال الفساد يحب ال وأنه، يكن لم

                                                 
، 3701: ح،  مناقب علي بن ابي طالب القرشي     : ،  باب  �فضائل أصحاب النبي    : صحيح البخاري، كتاب  ) 1(

 620ص 
: ، قال أبـو عيـسى     5/141 ،2853: األدب، باب ما جاء في الفصاحة والبيان، ح       : سنن الترمذي، كتاب  ) 2(

 حديث حسن غريب
 1121ص ، 6502: من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ح: الرقاق، باب: صحيح البخاري، كتاب) 3(
 1120ص ، 6502: التواضع، ح: الرقاق، باب:  صحيح البخاري، كتاب) 4(
 35م، ص1999 -هـ 1419الفقه االكبر، أبو حنيفة، مكتبة الفرقان للنشر، اإلمارات العربية، ) 5(
 69 /6مجموع الفتاوى،  ) 6(



 صفة المحبة اإللهية عند السلف والمخالفين

  

 18 

 الفصل األول

 وحبيـب "  :قال حين تعالى هللا  المحبة صفة - اهللا رحمه - الطحاوي اإلمام أثبت وقد
 َأن واعلَم " :الحنفي العز أبو العبارة هذه شرح في ويقول ،� النبي حق في )1( " العالمين رب

 تَعالَى، صفَاته كَساِئرِ وعظَمته، تَعالَى اللَّه بِجلَاِل يليقُ كَما هو والْخُلَّة بِالْمحبة تَعالَى اللَّه وصفَ
 .)2( "النَّص ورد حسبما والْخُلَّة، والْمحبة والْود بِالِْإرادة نْواعِالَْأ هذه من تَعالَى اللَّه يوصفُ وِإنَّما

 وسائر السلف ومذهب ":الطحاوية للعقيدة شرحه من آخر موضع في الحنفي العز أبو ويقول
 فات،الص من ذلك ونحو والبغض، والحب، والوالية، والعداوة، والرضا، الغضب، صفة إثبات األئمة
    .)3(" تعالى باهللا الالئقة حقائقها عن يصرفها الذي التأويل ومنع والسنة، الكتاب بها ورد التي

   :العقل :رابعاً

 علـى  الصريح العقل دل وقد إال صفة القرآن في ليس"  :- اهللا رحمه - القيم ابن يقول
 صحيح دليل بثبوتها يعارض أن يمكن فال،  عالسم ودليل ،  العقل دليل عليها تواطأ فقد  هللا إثباتها
   :منها، عدة بأدلة المحبة صفة العقل ويثبت)4(" سمعي وال عقلي ال البتة
 من والسخط والبغض والغضب والفرح والرضا المحبة من نفسه به سبحانه اهللا وصف ما إن. 1

، تبغض وال تحب ال إحداهما ذاتين فرضنا إذا أنا العقول في إذ الكمال صفات أعظم
 في توصف فأيهما، وتمقته وتكرهه القبيح وتبغض، به وترضى الجميل بتح واألخرى

  .)5( والجهالة والعجز، بالبالدة يوصف يبغض وال يحب ال من إن بل؛ ؟ بالكمال العقول

 عليهم نعمه وإتمام أوليائه إكرام من لمالعا في ما وشهود فعلها لمن المحاب أنواع وقوع إن " .2
 حبـه  على الدليل أدل من بهم المكاره وإيقاع وعقوبتهم أعدائه وإهانة وإعزازهم ونصرهم
 وبغـضه  محبته عين هي عاداه لمن ومعاداته وااله لمن مواالته نفس بل وكراهته وبغضه

 لحقيقة إنكار والكراهة المحبة صفة فإنكار البغض أصلها والمعاداة الحب أصلها المواالة فإن
  .)6( " والمعاداة المواالة

                                                 

 104، أبو العز الحنفي، ص شرح الطحاوية في العقيدة السلفية) 1(
 105المرجع السابق، ص ) 2(
 395المرجع السابق، ص ) 3(
علي بن محمـد الـدخيل اهللا، دار        . د: المعطلة، ابن القيم، تحقيق    و لصواعق المرسلة على الجهمية   : اانظر) 4(

 3/909، 1998 – 1418 الرياض للنشر، الطبعة الثالثة، –العاصمة 
 4/1451المرجع السابق، : انظر)5(
 1/198مدارج السالكين، ) 6(
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مما سبق يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة قام منهجهم على إثبات صفة المحبة هللا تعالى                
وكلها ،  وإجماع سلف األمة  ،  واألدلة العقلية الصحيحة الواضحة   ،  بالدليل النقلي من الكتاب والسنة    

دون تأويـل أو    ،  تدل داللة واضحة على إثبات صفة المحبة هللا تعـالى         ،  أدلة صريحة في الباب   
  . تعطيل
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 مفهوم المحبة اإللهية عند السلف والعالقة عندهم بينها وبين بـاقي            :المطلب الثاني 
  صفات اهللا تبارك وتعالى 

  

   : مفهوم المحبة عند السلف:أوالً
فهم يثبتون صفة المحبة حقيقة ، سنة والجماعة موقفاً واضحاً من صفة المحبة    اتخذ أهل ال  

  .وهي عندهم ال تقتضي النقص أو التشبيه، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى

إلى جانب هذا فإنهم يؤكدون على الفرق بين إثبات صفة المحبة من ناحية وبين إثبـات                
، واإلحسان إليـه  ،   عندهم إرادة الخير للمحبوب وإكرامه     فمن لوازمها ،  لوازمها من ناحية أخرى   

  .)1(وإثابته واإلنعام عليه 

صـفة  : )2(والمحبة عند أهل السنة والجماعة وفق قواعدهم في باب األسماء والصفات            
والمحبة صفة ذاتية ال تنفك عن ذاتـه        ،  ثابتة بالنقل الصحيح والعقل الصريح، فهي صفة ثبوتية       

                                                 

عامة إلدارات البحوث   شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، محمد خليل هراس، الرئاسة ال           : انظر) 1(
، تذكرة المؤتسي شرح    101م، ص 1992 -هـ  1413العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الطبعة األولى،       

عـة  عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، غراس للنـشر والتوزيـع الطب                
 .149م، ص 2003/هـ1424األولى، 

  :عدة أقسام وذلك على النحو التالييقسم السلف الصفات إلى ) 2(
 ) صفات سلبية _ صفات ثبوتية : ( من حيث إثباتها ونفيها

 )صفات فعلية _ صفات ذاتية ( من حيث تعلقها بالذات 
  ) صفات خبرية، صفات سمعية عقلية : ( من حيث ثبوتها وأدلتها

  :وتفصيل ذلك على نحو التالي
  :من حيث إثباتها ونفيها. 1

  :صفات ثبوتية
كاالسـتواء، والنُّـزول، والوجـه،      ؛   �وهي ما أثبته اهللا سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبته لـه رسـوله              " 

ونحو ذلك، وكلها صفات مدح وكمال، وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في الكتاب والـسنة،               ...واليد
  .ويجب إثباتها
  :صفات سلبية

... كالموت، والسنة، والنوم، والظلم؛  وكلها صفات نقص،�وهي ما نفاه اهللا عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله 
، وهذه تُنفى عن اهللا عز وجلَّ،       )ليس(و) ما(و) ال(مثل  ؛  وغالباً تأتي في الكتاب أو السنة مسبوقة بأداة نفي        

صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، علـوي بـن عبـد القـادر                ( ،  "ويثبت ضدها من الكمال     
   ) 31 م، ص2006 - هـ 1426الثالثة، : اف، الدرر السنية،  دار الهجرة للنشر، الطبعةالسقَّ
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ونَفْي الـسوء   ، فالنَّفْي لَا يكُون مدحا إلَّا إذَا تَضمن ثُبوتًا وِإلَّا فَالنَّفْي الْمحض لَا مدح فيه             : " يقول ابن تيمية  =
  تَلْزِمسي نْهالنَّقْصِ عو   الَهكَمو هناسحاتَ منَى  ،  إثْبسالْح اءمالَْأس ِللَّهي نَفْـيِ         . وف آنالْقُر ي بِهْأتا يةُ مامكَذَا عهو

      الَهكَمو هناسحاتَ مإثْب نمتَضي نْهالنَّقْصِ عو وءالَى . الستَع ِلهكَقَو :�        وإلَّا ه لَا إلَه اللَّه      لَا تَْأخُذُه ومالْقَي يالْح
    ملَا نَونَةٌ وس	           ِلهقَوو هتيومقَيو هاتياَل حكَم نمتَضي مِ لَهالنَّوو نَّةالس َأخْذ لُغُـوبٍ        �:   فَنَفْي ننَا مسا ممو  	  

  هتراَل قُدكَم نمتَضي ،   ،ذَِلك ونَحليل على بطالن التحليل، ابن تيمية، تحقيق محمد بن عبد المجيد           بيان الد ( و
   )5/360 م،  1998السلفي، مطبعة المكتب اإلسالمي، 

  
  : من حيث تعلقها بذات اهللا وأفعاله. 2
  :صفات ذاتية" 

كالعلم، والقـدرة، والحيـاة، والـسمع، والبـصر، والوجـه،           ؛  وهي التي لم يزل وال يزال اهللا متصفاً بها        
  .ونحو ذلك...ليدينوا

  :صفات فعلية
كـالمجيء، والنُّـزول،    ؛  وهي الصفات المتعلقة بمشيئة اهللا وقدرته، إن شاء فعلها، وإن شاء لـم يفعلهـا              

  ).الصفات االختيارية(ونحو ذلك، وتسمى ... والغضب، والفرح، والضحك
  :وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان

  .ونحو ذلك... يانكاالستواء، والنُّزول، واإلت:  الزمة-1
  .ونحو ذلك... كالخلق، واإلعطاء:  متعدية-2

  .، وبالتالي صفات اهللا الفعلية ال حصر لها	  ويفْعُل اُهللا ما يشَاء �وأفعاله سبحانه وتعالى ال منتهى لها، 
ألقـوال  والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من ا                

فكالم اهللا عز وجلَّ باعتبار أصله ونوعه صفة        ؛  واألفعال تسمى صفات أفعال، ومن أمثلة ذلك صفة الكالم        
سـعد  .دراسات في توحيد االسماء والصفات اإللهيـة، د       ". (ذات، وباعتبار آحاد الكالم وأفراده صفة فعل        

   )26م، ص2008هـ، 1429ثة، جابر السميري، مكتبة ومطبعة المنارة، الطبعة الثال.عاشور، د
  :من حيث ثبوتها وأدلتها. 3

  :صفات خبرية"  
صفات سمعية (، وتسمى �وهي الصفات التي ال سبيل إلى إثباتها إال السمع والخبر عن اهللا أو عن رسوله                

  .كالفرح، والضحك؛ كالوجه، واليدين، وقد تكون فعلية؛ ، وقد تكون ذاتية)أو نقلية
  :ةصفات سمعية عقلي

كالحيـاة  ؛  والدليل العقلي، وقد تكـون ذاتيـة      ) النقلي(وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي         
صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والـسنة،         ". (كالخلق، واإلعطاء   ؛  والعلم، والقدرة، وقد تكون فعلية    

   )33ص 
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فهو يحب ويـبغض    ،   واختياره � صفة فعلية اختيارية متعلقة بمشيئة اهللا        وهي،  سبحانه وتعالى 
  .)1(متى شاء وكيفما شاء 

  

   :���� العالقة بين صفة المحبة وبعض صفات اهللا :ثانياً

، وليس أدل على ذلك منه    ،  من شيء في هذا الكون إال وينطق بكماله سبحانه وتعالى          ما
فهـي  ،   تدل داللة واضحة على كمال اهللا وعظمتـه        ولعل أسماءه وصفاته من أكثر األمور التي      

واتساق عظيم ال ينفـصل     ،  وارتباط كبير ،  نسق واحد ،  كحلقات العقد المنتظم آخذ بعضها بعض     
  .كاملة متكاملة تعبر عن جالله وعظمته سبحانه وتعالى، فهي منظومة واحدة، بعضها عن بعض

، يحـب أسـماءه وصـفاته    وهو  ،  وأسماؤه كلها حسنى  ،   يتصف بصفات الكمال   �فاهللا  
ألن ،  ويبغض من اتصف بالصفات التي يكرهها كـالجبروت والكبـر         ،  ويحب المتعبدين له بها   

وتعدي العبد إذا اتصف بها طوره ومرتبته  إال أن بعضها  ،  االتصاف بها مخالف لحقيقة العبودية    
تبع هذا  وي،  ورحمته أحب إليه من سخطه    ،  فرضاه أحب إليه من غضبه    ،  أحب إلى اهللا من بعض    

، شكور يحب الـشاكرين   ،  فهو وتر يحب الوتر   ،  التفاضل تفاضل في آثار هذه األسماء والصفات      
والشح ،والفسوق والعصيان ولذلك نجد اهللا      ،  عليم يحب العالمين ،ويكره ما يضاد ذلك من الجهل        

ح ذلك مد لليس أحد أحب إليه المدح من اهللا ف       ( : قال  � يمدح نفسه لما ورد عن رسول اهللا         �
فهو يمدح نفسه  بأنـه هـو الـودود           )2( )وليس أحد أغير من اهللا فلذلك حرم الفواحش       ،  نفسه

ال يمدح نفسه بأنه المعاقب أو       و الغفور الرحيم وما كان على هذه الشاكلة من األسماء والصفات         
 .)3( الغضبان أو المعذب مع أن ذلك كله من فعله

د الحديث عن العالقة بين صفة المحبة وباقي        ونحن بصد ،  فإننا إذا فهمنا هذا األمر جيداً     
الصفات أدركنا جيداً أنه ال يوجد بحث وال وصف دقيق كامل شامل يجمع كل العالقات ويبـين                 

 وألن هذا هو حالنا العبد الناقص الفقير فـي          ؛�ألننا نتكلم عن اهللا     ؛  كل المسائل في هذا الباب    

                                                 

 .3صفة المحبة اإللهية إثباتها، ص: انظر) 1(
 – 1414 بيروت للنشر، الطبعة الثانيـة،       -شعيب األرنؤوط،  مؤسسة الرسالة      : حيح ابن حبان، تحقيق   ص) 2(

، 1/529،  294: الصدق واألمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ح       : البر واإلحسان، باب  : ، كتاب 1993
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب األرنؤوط

-هـ 1424قيق عصام الدين الصباطي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، الفوائد، ابن القيم، تح: انظر) 3(
، المرتبع  263 م، ص    1191، شفاء العليل، ابن القيم، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة،          243م،  ص    2003

 ومـا   118االسنى في رياض األسماء الحسنى من كتب ابن القيم، جمع وإعداد عبد العزيز الـداخل،  ص                
 . وما بعدها 167بعدها، وص 
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 البحث علـى بعـض      اقتصرفقد  ،  ي كل شيء  يتكلم عن هذه الذات العظيمة الكاملة ف      ،  كل شيء 
 البحث على بعض الجوانب فيها ولـيس        اقتصرتكما أننا   ،  األسماء والصفات وعالقتها بالمحبة   

   .ألنه ال يوجد أحد من الخلق يستطيع اإللمام بكل شيء عن أي شيء؛ عليها كلها 
  

  :ومن صفات اهللا تعالى ذا الصلة بصفة المحبة

  : الودود.1

هللا صفة ثابتة    فالود،  والود مرتبة راقية من مراتب الحب     ،  �ن أسماء اهللا    الودود اسم م  

)��,�#  � :يقول تعـالى  ،  وخالصها،  هو صفو المحبة  والكتاب والسنة هللا تعالى     تعالى في    �,_�� � � � � � �
i�i�(
� � � �
� :ويقول ، )1(	i� ��o�(
 �p ��q!C6 r � � � �� � � � � ��� �s# ��D :ويقول سبحانه، )2( 	 � � � �i�i� �!"# ) � � ) �� 	)3(  

  :والودود يحتمل معنيين

  . فعول بمعنى فاعل أي هو المحب لعباده الواد لهم:ودود .1

حباً يمأل ، فهو الذي يستحق الحب كله،  فعول بمعنى مفعول أي هو المحبوب من عباده:ودود. 2
  .)4(السمع والبصر والفؤاد 

  محبوب من قبلهم  ، محب لعبادهفهو ، وكال المعنيين حق في حق اهللا تبارك وتعالى

، ومن مودته لهم انه يقبـل تـوبتهم       ،  إلى عباده بنعمه   والودود الحبيب، فهو الذي يتودد    
فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليـه دون أن          ،  والقتران اسم اهللا الودود بالرحيم الغفور نكتة بليغة       

ليس ، يغفر لعبده ويرحمه بل يحبهلكن اهللا تبارك وتعالى بين أنه ، وقد يرحم دون أن يحب، يحبه
، ألنه من المعهود أن الخطأ في حق احد ينقص الحـب          ،  مجرد الحب بل الحب الخالص الصافي     

فـاهللا  ،  وهذا هو الحاصل بين البشر ولو تسامحوا لكن تظل شوائب تعكر صفو المحبـة بيـنهم               
قد يتبادر إلى ذهـن مـا   و، يطمئن العبد أنه يغفر الذنب ويزيد العبد على مغفرته محبته ووده له       

   : فالجواب هو، الفرق بين صفتي الود والرحمة ؟

                                                 

  14سورة البروج، آية ) 1(
  96سورة مريم، آية ) 2(
  90سورة هود، آية ) 3(
، جالء األفهام فـي     57التبيان في أقسام القرآن،  ابن قيم الجوزية، دار الفكر للنشر والتوزيع، ص              : انظر) 4(

 عبـد القـادر     -رنـاؤوط   شـعيب األ  : فضل الصالة على محمد خير األنام، ابن القيم، ابن القيم، تحقيـق           
 315 هـ، ص1407الطبعة الثانية، ،  الكويت–األرناؤوط، دار العروبة 
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والرحمـة مـضافة   ،  فيه إثبات للرحمـة :لكن الرحيم، هما صفتان قريبتان في المعنى  أن
أما ،  أي تستدعي ضعفاً يلحق بالمرحوم حتى يرحم      ،  ويكون المرحوم مضطراً محتاجاً   ،  للمرحوم

  .)1(بل ينعم الرب عليه ابتداء لمودته له، ودود وحاجتةفال يستدعي الود ضعف الم: الودود

  :صفةٌ البغض. 2

أحب البالد  ( :� بدليل قوله    )2( باألحاديث الصحيحة    �هي صفة فعليةٌ خبريةٌ ثابتةٌ هللا       
 :الـبغض  ": وينقل السقاف عن الليث قوله     )3()إلى اهللا مساجدها، وأبغض البالد إلى اهللا أسواقها       

  )4(."نقيض الحب 

البغض نفور النفس عن الشيء الذي يرغب عنـه،          " :وقد عرف المناوي البغض قائالً    
إن اهللا يـبغض    ( :وهو ضد الحب فإنه انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه ،وفي الحديث            

  )6(."فذكر بغضه له تنبيه على بعد فيضه وتوفيق إحسانه منه  )5( )الفاحش المتفحش

   :صفة الكره. 3

وهي من صفات الكمال له سـبحانه      ،   بنص الكتاب والسنة   �تة هللا   بفعلية خبرية ثا  والكره صفة   
فال يلزم منهـا أي الزم      ،  ويكره إذا جاءت أسباب الكراهية    ،  وتعالى إذ يغضب إذا جاءت أسبابه     

                                                 

محمد عثمان الخشت، مكتبـة     : تحقيق ،اسماء اهللا الحسنى، محمد الغزالي    المقصد االسنى في شرح     : انظر) 1(
لجامع السماء اهللا   ، ا )57ص( ، التبيان في أقسام القرآن،       )109ص    ( القاهرة،  _ القرآن للطباعة والنشر  

_ حامد احمد طاهر،دار الفجر للتـراث       : الحسنى، ابن القيم، القرطبي، السعدي  ابن كثير، دراسة واعداد         
، صفات اهللا عز وجل الواردة فـي الكتـاب          )92: ص(  م،   2002 هـ،   1423الطبعة االولى،   ،  القاهرة

، عبـد الحـسين المبـارك     : تحقيق،   الزجاج اشتقاق أسماء اهللا الحسنى،   ،   )370: ص( والسنة، السقَّاف،   
،، مفردات غريب القرآن، ابو القاسـم        )152:ص( ،  م1986هـ،  1406مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،     

، مدارج السالكين،   )696 / 2(حسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز،           
 )3/ 28(  

 88ي الكتاب والسنة، صصفات اهللا عز وجل الواردة ف) 2(
 264، ص 671: من األحق باإلمامة، ح: صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب) 3(
 88صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، ص) 4(
االستماع المكروه والغـضب وسـوء الظـن والفحـش،          : صحيح ابن حبان، كتاب الحظر واإلباحة، باب      ) 5(

 .إسناده حسن: اؤوط، قال شعيب األرن12/507، 5694:ح
محمد رضوان الداية، دار الفكـر      . د: التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق        ) 6(

 138هـ، ص1410دمشق، الطبعة األولى، ، دار الفكر، بيروت، المعاصر



 صفة المحبة اإللهية عند السلف والمخالفين

  

 25 

 الفصل األول

�,�3k� �إذ يقول تعالى، ويكره أعماالً،  وهو سبحانه يكره أشخاصاً  ،  باطل&
 	
 ��,� .�(�� � � � � � �� � � � � �� )1( 

�6� ')� ��� Xx!C 8�2 #%� 0���_,� �:  قال اهللا تعالى:وهو القائل � � � D �� � �D �� � �� �� � �� إن اهللا ( :�ويقـول   )2(	    
، وكثرة السؤال ،   قيل وقال  :وكَرِه لكم ،  ووأد البنات ،  ومنعاً وهات ،   عقوق األمهات  :حرم عليكم 

ل هو ما ال يرتضيه لعباده، وهذا يـشمل        من األعما  �فهذا الذي يكرهه اهللا     ،  )3( )ضاعة المال إو
فـالمحرم  ،  المحرمات التي حرمها عليهم، والمكروهات التي نهاهم عنهـا نهيـاً دون تحـريم             

، بـل   والمكروه كالهما مكروه بهذا المعنى، وكالهما متعلق بهذه الصفة التي هي صفة الكراهة            
، ا كره اهللا انبعـاث المنـافقين      ألم تر كيف لم   ،  ومن مقتضى هذه الصفة إبعاد المكروه ومعاداته      

  .)4(ثبطهم 

  : صفة السخط.4

 ، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة ،وتعتبر صفة فعليـة لتعلقهـا بمـشيئته تعـالى         

&X � :يقول تعالى، والسخط ضد الرضا�L# 
�_��� ��	
 |}C? �0 
���
 �[\% �('� � � � � � �� � � � �� � � �� � � �� � � � � 	 )5(.  

إن الرجَل ليتَكَلَّم بالكَلمة من سخَط اهللا تُرديه بعـد مـا بـين الـسماء                ( :وفي الحديث 
لَا تَعلَّموا رطَانَةَ الَْأعـاجِمِ ولَـا تَـدخُلُوا علَـى           "  :�وقد قَاَل عمر بنِ الْخَطَّابِ       ،  )6()واألََرضِ

؛ �أي ينزل عليهم عـذاب اهللا و      )7(" لسخْطَ ينْزُِل علَيهِم    الْمشْرِكين في كَنَاِئسهِم يوم عيدهم فَِإن ا      
كـان مـن    أنه  ألن العقوبة واللعنة هي أثر من آثار السخط وليست هي السخط نفسه لذاك ورد               

                                                 

  46سورة التوبة، آية ) 1(
 38سورة اإلسراء، آية ) 2(
 1039، ص 5975: عقوق الوالدين من الكبائر،   ح:  بابصحيح البخاري، كتاب األدب، ). 3(
، صفات اهللا عز وجـل      )162( ،  تذكرة المؤتسي شرح عقـيدة الحافـظ عبـد الغني المقـدسي،           :انظر) 4(

جمع ،  ، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين         184الواردة في الكتاب والسنة، ص    
 -األخيرة  :  دار الثريا للنشر والتوزيع، الطبعة     -راهيم السليمان، دار الوطن     فهد بن ناصر بن إب    : وترتيب
موسى محمد علي، عالم الكتب  للنشر :ابن فورك، تحقيق، ، مشكل الحديث وبيانه  )4/272(  هـ، 1413

 )485: ص(م، 1985بيروت، _ 
  28سورة محمد، آية ) 5(
، وصححه األلباني فـي السلـسلة       4/559،  2319كالم، ح   في قلة ال  :  الزهد، باب : سنن الترمذي، كتاب  ) 6(

 .549الصحيحة، ص
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنـة      : السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر          ) 7(

  9/234 هـ، 1344األولى ـ : في الهند ببلدة حيدر آباد،  الطبعة
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اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعـوذ بـك              ( �دعاء النبي   
، بفعل المعافاة من فعل العقوبـة      و ،رضا من صفة السخط    بصفة ال  �فقد استعاذ النبي    ،  )1( )منك

ومن آثار السخط أيضاً الحجب عـن رؤيتـه سـبحانه           ،  )2( أن من آثار السخط العقوبة     � لعلمه
��[� t� 1# .2� ���q<= /,x0%,�� �  :وتعالى فهو القائل   � � � � � � ��� E � � � � D � � �� � � � 	 )3( ،يعجِ"  :قَاَل الشَّافح ا َأنلَم ب
خْطي السف ُؤلَاءا، هضي الرف نَهوري هاءِليَأو لَى َأنِليٌل عذَا دي هف 4(. "كَان(  

  : المقت.5

دل ذلـك   ، والمقت صفة فعلية ثابتة هللا في الكتاب والـسنة  هو البغض الشديد،: والمقت

ن����� ������������������������� �:قوله تعالى��
א�������������ْ������
���א�������ن����������
ن�������ْ�������
א�������������ْ������
���א�������ن����������
ن�������ْ�������
א�������������ْ������
���א�������ن����������
ن�������ْ�������
א�������������ْ������
���א�������ن���������� � فيها إثبات لصفة المقت، ومثلها قول اهللا تعالى 5	 ��ْ�����

� �ْ�!��� �ْ�!��� �ْ�!��� �ْ�!�� �����"�#�$����%����"�#����ْ����&����������ْ������إن (: ���� قول النبي اسمعوالمقت بغض شديد سببه فعل قبيح ف، )6(  	א�������ْ����������&����ْ����#�"����%����$�#�"�����א�������ْ����������&����ْ����#�"����%����$�#�"�����א�������ْ����������&����ْ����#�"����%����$�#�"�����א�
 والفعـل الـذي   )7()مقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتـاب اهللا نظر إلى أهل األرض ف    

  )8(.عدم إتباعهم للرسلاستحقوا المقت بسببه هو 

                                                 

حديث حسن  : ، وقال الترمذي  5/561،  3566: في دعاء الوتر، ح   : بابالدعوات،  :  سنن الترمذي، كتاب  ) 1(
 .غريب 

 431طريق الهجرتين، ص : انظر) 2(
  15سورة المطففين، آية ) 3(
 / 7(، لسان العرب،  )254ص( ، مدارج السالكين،  )410 / 1(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية،      : انظر) 4(

، صفات اهللا عز وجل الواردة      )84 / 1(فظ عبد الغني المقدسي،     ، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحا      )312
 ).325 / 25(، مجموع الفتاوى، 117في الكتاب والسنة، ص

 3سورة الصف، آية ) 5(
 10سورة غافر، آية ) 6(
  ، 2865: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار،ح: الجنة، باب: صحيح مسلم، كتاب) 7(

 1148ص 
، ياقوتة الصراط في تفسير غريـب       )321 / 1(صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة،،           :  انظر )8(

محمد بـن يعقـوب   : القرآن، أبو عمر محمد بن عبد الواحد البغداي الزاهد المعروف بغالم الثعلب، تحقيق           
، )449: ص(م،    2002 -هــ   1423التركستاني، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، المدينـة المنـورة،          

محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمـد بـن         . د: تحقيق،  ، االستقامة، ابن تيمية   19/101مجموع الفتاوى،   
، النهاية في غريب األثر، ابن األثيـر        1/445،  هـ1403الطبعة األولى،   ،   المدينة المنورة للنشر   -سعود  

 / 5(عجم مقاييس اللغة البـن فـارس،        ، م )95 / 5(، تاج العروس،    )670 / 1(، التعاريف،   )763 / 4(
 )90 / 2(، لسان العرب، )341
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  : االنتقام.6

،  فهذه صفة فعلية  ثابتة هللا في الكتاب والسنة         )ذو انتقام (وصف اهللا نفسه في كتابه بأنه       

	� X�0 � �إذ يقول تعالى   �-��!� i�2 .0�� � � � � �� �� �� � ��]�,-�&
 �' b,�b2 �	
E � � � ) � 
=q,�0: ' � :ويقول،  )1( 	 � .,0 �,&� � � �� � �� �

��F-��0� � �� �	 )2(.  

، والنقمة العقوبة ،   إذا بالغت في الكراهة وقيل حتى تصل درجة السخط         :ونقمت في اللغة  

),!�� :لذلك يقول سبحانه وتعالى R �_�,���$\� �3�0 ��F-�&��D � � � � �� �� � � � �� �� � �� هو الذي ينتقم لنفـسه إذا   و،)3( 	 �

  )4(.فهو مهلك القياصرة واألكاسرة، وهو الذي ينتقم ألوليائه وأحبابه، انتهكت حرماته

هو الذي يقصم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب ف" :- رحمه اهللا - يقول الغزالي 
نتقام مـن المعاجلـة   على الطغاة وذلك بعد اإلعذار واإلنذار وبعد التمكين واإلمهال وهو أشد لال  

  .)5( "بالعقوبة فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في المعصية فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة

أن اهللا خلق الخلق وعاملهم  بالعدل، فإن بدأ العبـد           ،  وبعد هذا العرض الموجز يتبن لنا     
حبها واجتهاده في   برقي صا  ثم ترقى هذه المحبة   ،  بالطاعة نال أول درجات القرب وهي المحبة      

تلـك المحبـة الـصافية      ،  محبة اهللا له إلى أعلى الدرجات وهي المودة        لتصل،  التقرب من ربه  
، فإن خالف العبد النهج القويم ومال نحو المعاصي خسر المحبة         ،  الخالصة من كل كدر أو عيب     

 زاد العبد   فإن،  حتى إذا كثرت المعاصي كرهه ربه فيبعده      ،  وناله البغض من اهللا على سوء فعله      
حتى إذا كثرت المخالفات وجاء بألوان الـسيئات        ،  في الشقاق زاد البغض والكره ليصير سخطاً      

فينزل عذاب اهللا ، لسوء صنيعه استحق االنتقام، فإذا اشتد غضب اهللا عليه، صار ممقوتا عند ربه
  .ال يدفعه عنه احد، عليه

  

  

  

                                                 

  95سورة المائدة، آية ) 1(
  22سورة السجدة، آية ) 2(
 136سورة األعراف، آية ) 3(
،  )125ص  ( ،  ، الجامع السماء اهللا الحسنى    37صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، ص        : انظر)4(

م، 1998هــ،   1418،  دار االمين للطباعة والنشر، الطبعة االولـى      ،  لدين نوفل أسماء اهللا الحسنى، تاج ا    
  )200: ص(

 139المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهللا الحسنى، ص)  5(
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  املبحث الثالث
 لفنيصفة احملبة اإلهلية عند املخا

   
  

   مذاهب الفرق في صفة المحبة :المطلب األول

   الفرق المحبة اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية :المطلب الثاني
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    : مذاهب الفرق في صفة المحبة:المطلب األول

  هـذه  ولعل،  هذا الباب الواسع الذي ولج فيه المسلمون ولكنهم فيه اختلفوا         ،  صفة المحبة 
والذي تولى كبره منهم هو رأسهم الجعد بن ،  الصفات التي تكلم حولها اهل الكالمصفة من أوائل

 :حين قال يوم عيد األضحى    ،  فضحى به خالد بن عبداهللا القسري     ،  درهم الذي نفى الخلة والكالم    
فإنه زعـم أن اهللا     ؛  )1( فإني مضح بالجعد بن درهم    ،  تقبل اهللا منكم  ،  ارجعوا أيها الناس فضحوا   " 

سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهـم        ،  ولم يكلم موسى تكليما   ،  يتخذ إبراهيم خليال   متعالى ل 
ومنه ابتدأ الكالم حـول صـفة       ،  والجعد هو رأس الجهمية   ،  )2( " ثم نزل فذبحه   :علوا كبيرا قال  

  . عموماً�وباقي صفات اهللا ، المحبة خصوصاً

  :واختلف الناس فيها حول مجموعة من األمور

  فهل يحب الرب تعالى أحداً من خلقه، صفة إلهيةهل المحبة  .1

  هل يحب الرب تعالى لذاته أم  المراد من محبة العبد ربه هو طلب الثواب   .2

  : هما حول هذه الصفة إلى فريقينوقد انقسم الناس  

فَلَا تَقْتَـضي   ،   بِه  علَى ما يليقُ   � فَيثْبِتُون الْمحبةَ صفَةً حقيقيةً ِللَّه       :أهل السنة والجماعة   -
وهي ِإرادتُه سبحانَه ِإكْـرام مـن       ،   كَما يثْبِتُون لَازِم تلْك الْمحبة     .عنْدهم نَقْصا ولَا تَشْبِيها   

تَهِإثَابو هبح3( ي(.  

حـول   ولكنهم اختلفـوا     �حق اهللا     الذين اتفقوا على نفي حقيقة المحبة في       :أهل الكالم  -
  :تأويل النصوص التي تثبت المحبة في حق اهللا سبحانه وتعالى على النحو التالي

                                                 

الجعد بن درهم من الموالي، زنديق مبتدع، سكن الجزيرة الفراتية، كان مؤدب مروان مـروان بـن                  : هو) 1(
أن اهللا لـم ينخـذ      : ن قال غنه الجعدي، للجعد مقالت مبتدعة كثيرة منها        هشام، لذلك كان من يرد ذم مروا      

االعالم، خير الـدين    : م، انظر 736ابراهيم خليالً، ولم يكلم اهللا موسى تكليماً، قتل يوم النحر بالعراق عام             
 الخامـسة عـشر،   : بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للماليين، الطبعة             

  م2002
 1األولى، : الطبعة،   جدة –عبد اهللا بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي        : األسماء والصفات، البيهقي، تحقيق   ) 2(

 /617 
 101شرح العقيدة الواسطية، ص ) 3(
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  : الجهمية:أوال

  :في باب المحبةمذهبهم  .1
أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة ال تكون إال لمناسبة بين               " 

وكـان أول مـن     .... المحبةالمحب والمحبوب، وأنه ال مناسبة بين القديم والمحدث توجب          
ابتدع هذا في اإلسالم هو الجعد بن درهم، في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبـد                  

وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليال وموسـى        .. اهللا القسري أمير العراق والمشرق بواسط     
  .)1(" كليما، ألن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب

 والهدف  ال يحب وال يحب،   فهو  ،  هللا ال يحب عباده وهم أيضاً ال يحبونه       وترى الجهمية أن ا   
وإنكار ، لذلك كان إنكار حب اهللا لعباده إنكار أللوهيته، من هذا اإلنكار هو التعطيل والجحود

ن إنكار المحبة يعني إنكار إومن هنا ف، محبته يستلزم إنكار مشيئته وهذا يعني إنكار ربوبيته
  .)2(وكونه إله العالمين ، عالمينكونه رب ال

  :أدلتهم .2
  :استدلت الجهمية على مذهبهم بأدلة عقلية

 .)3( " الْمحبةُ ما تَكُون إلَّا من غَيرٍ ِلغَيرِ وغَير ما ثَم " :الدليل األول −

وأن المحبـة ال    ،  )4(" بتَه لَه   إنَّه لَا منَاسبةَ بين الْمحدث والْقَديمِ تُوجِب مح        " :الدليل الثاني  −
 .)5(تكون إال بين اثنين متجانسين 

  :فهي ال تصح بحال، ونحن ال نسلم لهم بصحة أدلتهم
  :الرد على الدليل األول

  " الْمحبةُ ما تَكُون إلَّا من غَيرٍ ِلغَيرِ وغَير ما ثَم " :قولهم −

واهللا يحـب ، ذلك أن اإلنسان يحب نفسه، غير فباطلأما قولهم أن المحبة ال تكون إال من  −
فهي كباقي صفات اهللا تكون من اهللا       ،  ، إذاً ال يشترط في المحبة ان تكون من غير         )6(نفسه  

                                                 

 )294 / 1(شرح العقيدة الطحاوية، ابي العز الحنفي،  ) 1(
 10/74مجموع الفتاوى، : انظر) 2(
 354 / 2مجموع الفتاوى، ) 3(
 1/190شرح العقيدة الطحاوية، أبي عز الحنفي، ) 4(
 15صفة المحبة اإللهية إثباتها وثمرات اإليمان بها، ص: انظر) 5(
 354 / 2مجموع الفتاوى، : انظر) 6(
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	�� ?&e� X,(� e X _,��  : يقول�فإن اهللا ، كالتوحيد، لنفسه 837� � � �� �� � � � � وبالتـالي بطلـت   ، )1( 	�
  .المقدمة األولى

  :  وغير ما ثم:وأما قولهم

والمؤمنون ،  فإن المخلوق غير الخالق   ،  وهو معلوم البطالن  ،  فهذا موافق لكالم االتحادية   
   .غير اهللا

وكان الجعد بن درهم من أهل حران، وكان فيهم بقايا من " : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 موسى وخلة إبراهيم،  فلهذا أنكر تكليم-خصوم إبراهيم الخليل عليه السالم-الصابئين والفالسفة 

موافقة لفرعون ونمرود، بناء على أصل هؤالء النفاة، وهو أن الرب تعالى ال يقوم به كالم، وال 
والمحبة ، لغيره، فقتله المسلمون، ثم انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه يقوم به محبة

  )2(" كثيرة متضمنة لإلرادة، ومسألة الكالم واإلرادة ضل فيهما طوائف

   :الرد على الدليل الثاني

 " لَه تَهبحم يمِ تُوجِبالْقَدو ثدحالْم نيةَ ببنَاسلَا م إنَّه" 

فإن كان ، بين الخالق والمخلوق،  ما معنى المناسبة بين المحدث والقديم:يأتي هنا سؤال
ن يكون ما إن كان المراد أأ، �المراد هو التوالد أو القرابة أو التناكح فهذا باطل في حق اهللا 

فإنما هو ، المحبوب متصفا بمعنى يحبه المحب فهذا الزم للمحبة والرب متصف بكل صفة تحب
ويضاف إلى هذا أن اإلنسان يحب من هم من غير ، منه فهو أحق بالمحبة من كل محبوب

 فحب اهللا فإذا كان هذا حاصالً، فهو يحب المالئكة لما اتصفوا به من الصفات الحميدة، جنسه
  .)3( المتصف بصفات الكمال أولى وأوجب

دابته ، فالمرء يحب سيارته، فال يلزم من كون المحبة بين شيئين أن يكونا متجانسين
وأما الموافقة في جانب من الجوانب التي ، دون أن يكون بينهما تناسب، وغير ذلك من الجمادات

، الرازق والمرزوق، بة بين الخلق والمخلوقفالمناس، توجب المحبة فإنها بين العبد وربه أولى
  .)4(وهي من موجبات المحبة ، واضحة

                                                 

 18سورة آل عمران، آية ) 1(
ـ دار الكنوز األدبية ل   ،  محمد رشاد سالم    : درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق      ) 2(  الريـاض،  -شر  لن

 374 / 3 هـ، 1391
 75، ص 1386 القاهرة، -النبوات، ابن تيمية، لمطبعة السلفية : انظر) 3(
 20صفة المحبة اإللهية إثباتها وثمرات اإليمان بها، ص: انظر) 4(
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وأما السلف واألئمة   " -قال ابن تيمية رحمه اهللا ، فباطل، "ال يحب لذاته " و أما قولهم 
 بل ال ، أقروا بأنه محبوب لذاتهصوف وكثير من أهل الكالم والنظر وأئمة أهل الحديث وأئمة الت

ومن لم يقر بذلك ، وهو حقيقة ملة إبراهيم، وهذا حقيقه األولوهية، حب لذاته إال هويستحق أن ي
وال أنه ، وال اثبت التلذذ بالنظر إليه، ولم يجعل اهللا معبودا لذاته، لم يفرق بين الربوبية واإللهية

وهذا القول في الحقيقة هو من أقوال الخارجين عن ملة ، أحب إلى أهل الجنة من كل شيء
  )1( "اهيم من المنكرين لكون اهللا هو المعبود دون ما سواهإبر

شاعرة في باب المحبة البد أن نعلم أنه قد اتفق           مذهب المعتزلة واأل   وقبل أن نخوض في   
إال أنهم اختلفوا في معنى اإلرادة      ،  شاعرة والمعتزلة على تأويل المحبة باإلرادة      علماء األ  جمهور

فـي اإلرادة تبعـاً      شاعرةاختالف المعتزلة واأل  ،  ا االختالف وسبب هذ ،  التي تؤول إليها المحبة   
  . العبدإرادةلمذهبهم في باب القضاء والقدر وعالقة إرادة اهللا ب

 : مذهب المعتزلة:ثانياً 

ومنهم من تأولهـا    ،  فمنهم من يؤولوها باإلرادة   ،  اختلفت المعتزلة في تأويل صفة المحبة     
  . )2(هللا من الثواب ومنهم من تأولها بما يخلقه ا، بالثواب

 وقد قال فـي     )3(" ال يصح أن يقال أن المحبة غير اإلرادة          " :يقول القاضي عبد الجبار   
وكل ما صح أنه يريده صح أنه ، أنه تعالى إذا صح كونه مريداً فيجب كونه محباً    " :موضع آخر 

 : للمعتزلـة    ويقول اآلمـدي موافقـاً    ،  )4(" أوجب قبح إرادته    ،  وكل ما أوجب قبح محبته    ،  يحبه
المحبوب والمرضى في حق اهللا تعالى فليس معناه إال أنه ممدوح عليه في العاجل ومثاب عليه                "

اهللا معنى قولـه    في اآلجل كما أن المسخوط المقابل له ليس معناه إال نقيض ما ذكرناه فعلى هذا                

)-���Wتعالى  .0 O�;(�% �3�
 ��	
 >� e� � �  � � � � � �� � �� � 
)�,;���i وقولـه  )5( 	 � >,� e ��	
��  �� � � � �  وقولـه 	 (6)  �

����(
 �i��( ��� e�� � � � � � �� �� �    .)8( " أنه غير ممدوح وال مثاب عليه )7( 	 �
                                                 

ولى، د محمد رشاد سالم،  مؤسسة قرطبة للنشر، الطبعة أل         : منهاج السنة النبوية النبوية، ابن تيمية، تحقيق      ) 1(
3 / 99 

 15صفة المحبة اإللهية إثباتها وثمرات اإليمان بها،  ص : انظر) 2(
 51محمود قاسم،  ص : المغني في أبواب العدل والتوحيد، اإلرادة، القاضي عبد الجبار، تحقيق) 3(
 54المرجع السابق، ص ) 4(
 148سورة النساء، آية ) 5(
 205سورة البقرة، آية ) 6(
 7ة سورة الزمر، آي) 7(
حسن محمود عبد اللطيف، المجلس األعلى للشئون : غاية المرام في علم الكالم، سيف الدين اآلمدى، تحقيق        ) 8(

 68، ص 1391 القاهرة، -اإلسالمية 
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وأما اإلرادة فإنها قد تتعلـق       " :يقول اآلمدي ،  ولكن ما هي اإلرادة التي تثبتها المعتزلة      
 مراد  يءفإذا قيل إن الش   ،  ف به أي إيجاده وإعدامه    وقد تتعلق بالمكل  ،  بالتكليف من األمر والنهى   

وقد يراد به أنه في نفسه هـو المـراد أي           ،  عينه وذاته  فقد يراد به إن التكليف به هو المراد ال        
إيجاده أو إعدامه فعلى هذا ما وصف بكونه مرادا وال وقوع له فليس المراد به إال التكليف بـه                   

  )1( " فقط


�&w  �مراد اهللا من بعض النصوص فأما قوله تعالى وينتقل اآلمدي ليبين لنا � .�
 v-Gl �0� � � �� � � � � � �� � �
��8,�!( e�� � � � � � � 
	��  �وقوله  ،   ليس المراد هو خلق العبادة أنما هو التكليف أي األمر بها           )2( 	 � 8,���� � �

Q�(
 ��% 8��� e� Q!(
 ��%� � � � � �� �� �� �� � ��   .)4(عن التعسير  أي أمره بالتيسير ونهيه 	3 �

فما يحبه اهللا هو ، وهي اإلرادة الشرعية، ومن هنا نخلص أن المعتزلة أثبتت محبة دينية
  :وهو، وذلك تبعاً لمذهب المعتزلة في اإلرادة، وما يبغضه هو ما نهى عنه، ما أمر به

 لكـل منهمـا ذات    ،  وإرادة العبد ،  إرادة اهللا ،  أثبتت المعتزلة وجود إرادتين على الحقيقة     
والعقل يحكم بجواز أو امتناع     ،  األحكام فكل منهما مرتبط بما يجوز فعله وما يحسن  وما يمتنع           

ومن هنا ال يجوز أن تتعلق اإلرادة اإللهية بالمعاصـي  ، بعض المرادات المتعلقة باإلرادة اإللهيه  
بهم مـن   فهو هرو:وأما اآلخر ،   تنزيه اهللا عن فعل الشر فهو ال يجوز في حقه          :أحدهما،  ألمرين
ومن هنـا فـإن     ،  هذا مناف للعدل عندهم   ،  إذ كيف يشاء الكفر من عبده ثم يحاسبه عليه        ،  الجبر

  .)5(اإلنسان خالق لفعله خيره وشره واعتبرت ذلك هو العدل اإللهي 

وإن حصر اإلرادة على كونهـا      ،  ومذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر معلوم فساده       
   :منها،  على هذا الوجه يلزم منه لوازم فاسدة، ي المحبة الدينيةهي اإلرادة الشرعية وهي بالتال

                                                 

 68المرجع السابق، ص ) 1(
 56سورة الذاريات، آية ) 2(
 185سورة البقرة ) 3(
 69غاية المرام، ص : انظر) 4(
 وعالقتمها بأفعال العباد، جابر السميري، مكتبة المنـار، غـزة، الطبعـة األولـى،               القضاء والقدر : انظر) 5(

 283 - 281م، ص 2006
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فقد كانت في ملكه المعاصي وهو ال يحبهـا      ،  وأن يريد ثم ال يكون    ،   أن يكون ما ال يريد     :األول
  .)1(وهذا وصف هللا بالقهر والضعف أمام أفعال عباده ، وال يريدها

، زه شيء في األرض وال فـي الـسماء  فإن اهللا ال يعج  ،  وهذا القول معلوم بطالنه وفساده    
ال يعزب عنه مثقال ذرة فـي       ،  مالك الملك والملكوت  ،  القاهر لعباده ،  وهو القادر على كل شيء    

  .األرض وال في السماء

وخاصـة تلـك األفعـال المتعلقـة        ،   إثبات خالق غير اهللا وهو العبد الذي يخلق افعاله         :الثاني
  .بالمعاصي والذنوب

فالخير يحبه  " ،  خلق الخير والشر لحكمة يعلمها    ،  اهللا خالق كل شيء   وهذا معلوم بطالنه ف   
اهللا ويخلقه ويقدره، والشر يبغضه اهللا ويسخطه، ولكن يخلقه ويقدره لحكمة، لالبتالء واالمتحان،             
لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة األنبياء والرسل، ولو لم يوجد الخير لما ظهـر الجهـاد          

  .)2( " لنهي عن المنكر والمواالة والمعاداة، وال تميز الناسواألمر بالمعروف وا
 

   :شاعرةاأل مذهب :ثالثاً

 فال فـرق بـين الرضـا والمحبـة        ،  ذهب جمهور األشاعرة إلى أن المحبة هي اإلرادة       
فَمحبةُ اِهللا الْمـْؤمنين     " :ويذكر البيهقي مذهب أبي الحسن األشعري  في هذا الباب         ،  )3(اإلرادة  و
َأو من ذَم فعله يرجِع ِإلَى ِإرادته ِإهـانَتَهم        ،  وبغْضه غَيرهم ،  كْرامهم وتَوفيقَهم إ،  رجِع ِإلَى ِإرادته  تَ

مخُذْالنَها         ،  وبِهكْتَـسم امِإكْـر هتادِإلَى ِإر جِعرةَ يودمحاَل الْمصالْخ هتبحمو  ،اَل    وـصالْخ هغْـضب
  .)4( " الْمذْمومةَ يرجِع ِإلَى ِإرادته َأهانَةَ مكْتَسبها

ومـن هـؤالء    ،  وقد أولت جماعة كبيرة من علماء األشاعرة أن المحبـة هـي اإلرادة            
، مته لَه محبة اللَّه عبده هي رح    "  :يقول النووي ،  )7(، والقاضي عياض    )6(والباقالني  ،  )5(المازري

                                                 

 –فوقية حسين محمود،  دار األنـصار        . د: االبانة في أصول الديانة، أبو الحسن األشعري، تحقيق       : انظر) 1(
 166هـ، ص 1397القاهرة، الطبعة األولى، 

 186 / 1م، 2006_ هـ 1427الح الفوزان، دار ابن الجوزي، القاهرة، شرح العقيدة الطحاوية،  ص) 2(
 8/340مجموع الفتاوى، : انظر) 3(
 469 / 2األسماء والصفات، ) 4(
 167 /3شرح النووي على صحيح مسلم، : انظر) 5(
، لتـراث االنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به، ابو بكر الباقالني، المكتبـة االزهريـة ل               : انظر) 6(

 38 ص ، م2000_ هـ 1420الطبعة الثانية، 
 167 /3شرح النووي على صحيح مسلم، : انظر) 7(
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 نْهع اهرِضر  ،  والْخَي ته لَهادِإرر      ،  والْخَي نم بحل الْمعف ل بِهفْعي َأنـقِّ       .وـي حة فبحل الْمَأصو 
  .)1( " واَللَّه تَعالَى منَزه عن ذَِلك، الْعباد ميل الْقَلْب

 فـي   �وقد اختلف أئمتنـا      " :ولويبن القرطبي الخالف الذي حصل بين األشاعرة فيق       
   :تأويلها في حقِّ اهللا سبحانه وتعالى

ن أخبر أنَّـه يحبـه مـن         من صرفها إلى إرادته تعالى إنعاما مخصوصا على م         :فمنهم
  . فَتَرجِع إلى صفة ذاته:؛ وعلى هذاعباده

  .ن صفات الفعل فتكون م:وعلى هذا؛  من صرفها إلى نفس اإلنعام واإلكرام:ومنهم

والغضبِ والسخَط وما كان فـي      ،   يتمشَّى القوُل في الرحمة والنَّعمة والرضا      :وعلى هذا المنهاج  
  .)2( " معناها

   :وقد استدلت األشاعرة على مذهبها بما يلي

وهذا محال في حقه تبارك ، إن إثبات المحبة يقتضي إثبات الطبع الذي يسكن ويرق −
واهللا منزه ، فإن حصل لها هذا النفع تلذذت، ي ميل لما فيه النفعوالمحبة إنما ه، وتعالى

 .)3(عن ذلك كله 

  .)4(�إن العقل ال يدل على إثبات صفة المحبة في حق اهللا  −

  :ومن ذلك، أن مذهب األشاعرة هذا ال يخلو من تناقض واضح −

هـذا  يدل أن أصـحاب     ،  وحصول الثواب لهم  ،  إن تأويل المحبة بإرادة اهللا إكرام عباده       −
، فإن من الزم صفة المحبة إكرام اهللا لمن يحبـه       ،  المذهب لم يفرقوا بين الصفة والزمها     

ولذلك فإن للمحبة في حق اهللا      ،  كما أن الغضب يلزم منه إهانة المغضوب عليه ومعاقبته        
 .  )5(تعالى معنى مغاير عن الزمها 

                                                 

 366 / 8شرح النووي على صحيح مسلم،  ) 1(
 212 / 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، دار ابن كثير، بيروت،  ) 2(
 212مسلم، ص ، المفهم لما اشكل من تلخيص 39اإلنصاف، ص : انظر) 3(
 15صفة المحبة اإللهية اثباتها وثمرات االيمان بها،  ص : انظر) 4(
  16المرجع السابق،  ص : انظر) 5(
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وإما اإلرادة تتعلق بغير    ،  فالمحبة تتعلق بالموجود  ،  هناك فرق كبير بين المحبة واإلرادة      −
إذ ،  فاإلرادة أعم من المحبة   ،  واإلرادة تتعلق بما تقتضيه المحبة وما التقتضيه      ،  الموجود

 )1(.لذلك ال يصح أن تكون المحبة هي االرادة، بل يكرهه ويسخطه، قد يريد ما ال يحب

ابن تيميةرحمه  فقد رد عليهم    ،  وهذا أمر ننزه اهللا عنه    ،  أما قولهم المحبة ميل الطبع للنفع      −
 واإلرادة ميـل    :ب االنتقام فيقال لـه    ل الغضب غليان دم القلب لط     :وان قالت  " :اهللا فقال 

 وهـذا   : هذه إرادة المخلوق قيـل لـك       :فان قلت ،  النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة      
نفـي  إن  ،  ي كالمه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته     وكذلك يلزم القول ف   ،  غضب المخلوق 

حو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتـف          ة والرضا ون  عنه الغضب والمحب  
 انه ال حقيقة لهذا اال ما يخـتص         :وان قال ،  عن السمع والبصر والكالم وجميع الصفات     

 هكذا السمع والبصر والكالم والعلم والقـدرة فهـذا          :بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له     
السمع والبصر واالرادة والعلم    وقد خص الشيخ صفات     ،  )2( "المفرق بين بعض الصفات   

، وبينمـا تـؤول بـاقي الـصفات       ،  والقدرة ألن هذه هي الصفات التي تثبتها األشاعرة       
 .وترجعها إليها

فإن ،  باطل،    إن نفي المحبة والرضا والسخط عن اهللا بدعوى أن اثباتها يستلزم التشبيه            −
عض الصفات كـالقول فـي      القول في ب  ،  المعتزلة أثبتت العلم والحياة  هللا تبارك وتعالى       

 ونحن أثبتنا محبة تليـق      :قيل له ،  فإن قال أثبت علم يليق بجالله سبحانه وتعالى       ،  بعض
 .)3(بجالله سبحانه وتعالى

، �فإن العقل يثبت صفة المحبة هللا ، فهذا باطل، أما قولهم ان المحبة ال يدل عليها العقل −
 .)4(المحبةضحة على إثبات صفة وقد سبق وبينا في هذا البحث أن العقل يدل داللة وا

، فإن هذا يعني أن كل مراد محبـوب  ،  يلزم من تأويل المحبة بمعنى اإلرادة لوازم فاسدة        −
فهـل هـذه    ،  فالعبد يكفر ويفسق ويقتل   ،  وهل كل أمر أراده اهللا أحبه من أفعال العباد ؟         

تم مع نـصوص  تناقض،  نعم :فإن قلتم ،  األمور وما شابهها التي وقعت باإلرادة أحبها اهللا       

                                                 

 17المرجع السابق،  ص : انظر) 1(
 14هـ،  ص 1408الرسالة التدمرية، ابن تيمية، مطبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود، الطبعة الرابعة، ) 2(
 14 - 13ق، ص المرجع الساب: انظر) 3(
 18راجع داللة العقل على إثبات صفة المحبة من هذا البحث، ص ) 4(
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)��,� � :فاهللا يقـول ، القرآن الكريم �i�,�( ��,� e�� � �� � � � � � �� 
	�� e �,<  � :ويقـول ، )1( 	��� �� � �
i�;�(
� � � � .))3، فحصل التناقض عندكم 2(( 	 �

وعدم تفـريقهم بـين   ، والحق أن تناقض األشعرية سببه تأويل نصوص اإلرادة والمحبة  
 ،فهي تعتبر كل محبة إرادة كونية     ،  وأي منهما يتعلق بالمحبة   ،  رعيةوالش،   الكونية :نوعي األرادة 

  .)4(هذا عين الخلل  و

وأمـا  ،   ال يحـب وال يحـب      :فقالت،  ونخلص مما سبق أن الجهمية نفت المحبة بالكلية       
فأمر به عباده   فتجعل مراد اهللا هو ما أحبه       ،  المعتزلة فقد أثبتت المحبة المتعلقة باإلرادة الشرعية      

، دون أن تتعلق إرادته أو محبته بفعل العبد       ،  وما أبغضه هو ما نهاهم عنه     ،  صالة والصيام من ال 
ويريـد ويحـب مـا ال    ، ومن هنا قد يكون في ملكه ما ال يريد وال يحب، فالعبد هو موجد فعله  

فجعلت كل مـراد محبـوب هللا   ، وأما االشاعرة فقد أثبتت المحبة المتعلقة باإلرادة الكونية،  يكون
وهنـا  ، وهو يحبهـا ، هو خلقها، كلها مرادة من اهللا، فاإليمان والكفر والطاعة والعصيان  ،  ىتعال


)��,� � :تتعارض االشاعرة مع بعض النصوص كقوله تعالى   �i�,�( ��� e�� � �� � � � � � �� فأولتهـا  ، )5( 	��
  .ويرضاه من الكافر، أنه ال يرضى الكفر من المؤمن

فاهللا أراد الكفـر خلقـاً      ،  ت هللا أرادتان كونية وشرعية    وأما أهل السنة والجماعة فقد أثبت     
وأحب أن ، وأراد من عباده الصالة وأمرهم بها، وهذه هي اإلرادة الكونية، وإيجاداً ولكنه ال يحبه

  .  )6(وهذه هي اإلرادة الشرعية ، فمنهم من فعل ومنهم من ترك، يأتوا بها
  

                                                 

  7سورة الزمر، آية ) 1(
 205سورة البقرة، ) 2(
 4/155إقامة الدليل على إبطال التحليل، : انظر) 3(
 سيأتي تفصيله في المطلب الثاني من هذا المبحث : مالحظة) 4(
  7سورة الزمر، آية ) 5(
  286 _ 284القاء والقدر وعالقتهما بأفعال العباد، ص : انظر) 6(
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  :رادة الشرعية واإلرادة الكونية الفرق بين المحبة اإللهية واإل:المطلب الثاني
هو ، إن أصل الخلل الذي وقعت فيه فرق المتكلمين من الذين خلطوا بين المحبة واإلرادة    

وما تقضيه هذه األنواع من المحبـة أو        ،  أنهم لم يفرقوا بين أنواع اإلرادة الواردة في النصوص        
  .عدمها

، سلف وأهل الحـديث والفقهـاء     وقد ذهب إلى التفريق بين المحبة واإلرادة كل من ال         " 
وهو ،  والمتقدمين من الحنابلة والمالكية ولشافعية    ،  كالحنفية والكرامية ،  وأكثر متكلمي أهل السنة   

وأول من  ،  ومن تبعهم ،  وأول من لم يفرق بين المحبة واإلرادة هم الجبرية        ،  أحد قولي أألشعري  
ثـم قـال بـه      ،  أبو الحسن االشعري  قال من أهل اإلثبات بأنه ال فرق بين المحبة واالرادة هو            

وأبـو بكـر   ، كأبي المعالي والقاضي أبي يعلـى الفـراء       ،  متأخري المالكية والشافعية والحنابلة   
 ال فـرق بـين    :فقالوا،  الذين جعلوا االرادة هي نفس المحبة     ،  وهم بذلك تبع لألشعري   ،  الباقالني

حمته وكراهيته وغضبه وسـخطه     فهم يعتقدون أن محبة اهللا تعالى ورضاه ور       ،  المحبة واإلرادة 
   .)1(" كلها ترجع إلى إرادته 

  )2(" واختاره عامة المتكلمين، كما دّل البيان، إن اإلرادة والمشيئة مترادفان ":يقول البياضي

وصار كثير من أهل الكالم والرأي ينكرون جـنس         "  :- رحمه اهللا    -ويقول ابن تيمية    
، هل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكالم والنظـر        كما صار كثير من أ    ،  محبة اهللا وإرادته  

وأولئك الذين أنكروا محبة اهللا وإرادته بنوا ذلك على أصل لهم للقدرية المجبرة والنافية وهو أن                
 وهو إرادة الفاعل أن     ،  وال يتعلق ذلك إال بمعدوم    ،  المحبة واإلرادة والرضا والمشيئة شيء واحد     

حـب وال   فالموجود ال ي  ،   أن المحبة واإلرادة ال تتعلق إال بمعدوم       فاعتقدوا،  يفعل مالم يكن فعله   
رادي  ، والقديم األزلي ال يرادحب وال ي ،والباقي ال يفأنكروا أن يكون اهللا محبوبـا  ، رادحب وال ي

وهـي ال   ،  أن يخلق فقـط   ،  فال يثبتون إال مشيئته   ،   وهم إلنكار كونه يحب أبلغ وأبلغ      ،  أو مرادا 
لكـن المجبـرة    ،   فأما أن يحب موجودا من خلقه فهذا باطل عند الطـائفتين           ،  عدومتتعلق إال بم  

والنفاة يقولون محبتـه    ،   وقد شاء خلق كل شيء فهو يحب كل شيء         ،  يقولون محبته هي مشيئته   
والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سـلف         ،  هي إرادته إثابة المطيعين وهي مشيئة خاصة      

ويحب كما نطق بـذلك الكتـاب       ة وعموم المسلمين أن اهللا يحب       ـمعرفه مشايخ ال  ـاألمة وعلي 

                                                 

 5صفة المحبة اإللهية اثباتها وثمرات االيمان بها،  ص ) 1(
اشارات المرام من عبارات االمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين، كمال الدين  البياضي، دار الكتـب                  ) 2(

 129العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ص
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، ويزول اإليهام ال بد من  التفريـق بـين اإلرادة الكونيـة            ،  وحتى تتضح الصورة  ،  )1(" والسنة
   :وذلك على النحو التالي، واإلرادة الشرعية

  

  : اإلرادة الكونية:أوالً 

ومنهم جميع البـشر البـر      ،   الخلق وهذه إرادة عامة تشمل جميع    ،  وهي تتعلق بالمشيئة  
فبمقتضاها  يقع ما يحبه اهللا ويبغضه ، وال تتعلق بها محبة أو رضا، ال يخرج منها أحد ،  والفاجر

واإلرادة الكونية تتعلق بما يقع فما أراده اهللا كان وما          ،  الكفر واإليمان والطاعات والعصيان   من  
 .)2( لم يرد لم يكن

  : ومما يدل عليها في القرآن

� ���!� .� X( W�-� �? �x!7 i
#? 
'� ��0? K&�� �� �� � � � � �� �� � � �� � � � � � �6 � � : )�� ���8n� �C. � �:قوله�و�)3(	��!( ��	
 8���� � �� �� � � � D � �� �� �� � � � �
  ��G� .0 .�/(
� � � � �� � �� �� )4(  .  

  

  : اإلرادة الشرعية:ثانياً

أي أنه بمقتـضاها  ، حبه اهللا ويرضاهوهذه إرادة خاصة تتعلق بما ي    ،  وهي تتعلق بالمحبة  
ومن هنـا   ،  فكل ما أرد اهللا شرعاً وديناً فهو يحبه       ،  ونهاهم عما يبغضه  ،  أمر اهللا عباده بما يحبه    

فتقع من العباد أحياناً الطاعات وهو  ما يحبـه          ،  فقد يقع مراد اهللا بحسب هذه اإلرادة وقد ال يقع         
  .)5(اهللا وقد تقع منهم المعاصي وهو ما ال يحبه ، اهللا

                                                 

 70  النبوات، ص) 1(
 / 1(، أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة،           )99 / 1(شرح العقيدة الواسطية،    : انظر) 2(

 / 18(، مجموع الفتـاوى،       )150 / 1(، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي،          )204
، القول المفيد على كتاب  )32 / 1(يل،    ، شفاء العل  )51 / 7(، منهاج السنة النبوية،       )355 / 11(،  )134

  ) 1/230(التوحيد، 
 82سورة يس، آية ) 3(
  26سورة النساء، آية ) 4(
، )204/ 1(، أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة،       )1/99(شرح العقيدة الواسطية،  :انظر) 5(

، )134 / 18(، مجموع الفتـاوى،       )150/  1(تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي،         
، القـول المفيـد علـى كتـاب      )32 / 1(، شفاء العليل،      )51 / 7(، منهاج السنة النبوية،       )355 / 11(

  )1/230(التوحيد، 
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)�,Q  �  :ومما يدل عليها من القرآن     �,�% 8,��� e� Q,!(
 �,�% ��	
 8���� � � � � � �� �� �� �� � � �� ��	�)1(،��� 8,���� � �
���,,2 �,,�f �? ��	
� � � � D � � � ��	 )2( ،����~�,," .,,0 ��!,,G2 �,,�q!( ��	
 8,,��� �,,0E � � � � � �� � � � �� �� � � � ��	�)3(،��� �i�,,�( ��,,� e�� � � �� �� � �

���(
� � � �	�)4( ���

)�;���iو( >� e� �� � � ��	�)5(،�����!G2 5��� �? 8��� 	
� 	 )6( 

؛  تجتمع هاتان اإلرادتان في إيمان المـؤمن       :قول العلماء ي " :ويقول عبد الغني المقدسي   
فاجتمعت في حقه ، وأراد منه ذلك شرعاً وديناً،  أراد منه كوناً وقدراً أن يكون مطيعاً    �ألن اهللا   
،  أراد منه الكفر كوناً وقدراً�ألن اهللا ؛ وتنفرد اإلرادة الكونية القدرية في كفر الكافر،  اناإلرادت


)��,� � :قال تعالى ،  ولم يرده منه شرعاً وديناً     �i�,�( ��� e�� � �� � � � � � �� وتنفرد اإلرادة الشرعية   ،  )7( 	��
 أراد منه شـرعاً     �ألن اهللا    ؛الدينية في مثل إيمان الكافر الذي قضى اهللا أن يموت على الكفر           

وترتفع ،  لو أراده منه قدراً وكوناً لكان     ألنَّه  ؛  لكنه لم يرده منه قدراً وكوناً     ،  وديناً أن يكون مؤمناً   
فلم يرد اهللا منـه     ،  اإلرادتان في كفر المؤمن الذي قضى اهللا أن يبقى على اإليمان ويموت عليه            

 )8(" وال كوناً وقدراً، الكفر ال شرعاً وديناً

ودور هـذا التفريـق فـي فهـم         ،  وهنا يظهر لنا جلياً أهمية التفريق بين أنواع اإلرادة        
ويبين الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون حين خلطوا بين معـاني           ،  الذي يزيل اإللباس  ،  النصوص

فبينما كان يجـب    ،  وال شك أن هذا الذي وصولوا إليه هو نتيجة حتمية للمنهج الخاطئ           ،  اإلرادة
، رجعوا إلى عقـولهم فقـط     ،  لرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ليتحقق لهم الفهم        عليهم ا 

 .)9(ففاتهم الصواب 

                                                 

 185سورة البقرة، آية ) 1(
 28سورة النساء، آية ) 2(
 6سورة المائدة، آية ) 3(
  7سورة الزمر، آية ) 4(
 205 سورة البقرة،) 5(
 27سورة النساء، ) 6(
  7سورة الزمر، آية ) 7(
 151 / 1تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ) 8(
 286القضاء والقدر وعالقتمها بأفعال العباد، ص : انظر) 9(
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  الرابع املبحث 
، ومثراتها،  للعبد� أسباب حصول حمبة اهللا 

 وموانع حصوهلا
< << << << <

  . للعبد����  أسباب حصول محبة اهللا :المطلب األول
  .د للعب���� ثمرات محبة اهللا :المطلب الثاني
. موانع حصول محبة اهللا للعبد:المطلب الثالث
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 �يقول تبارك وتعالى    i� .o�,(
 �,p ��q!,C H���@(
 
�GF2� 
��0m .�/(
 ��6 r � � � � � � � � �� � � � � ��� � � �� � � �� � � � �	�)1(،�

�&,�X �لويقو�� �3��  �  � �� �� سـبق  ، فهو األول في كل شيء، فسبحانه قدم محبته على محبتهم، )2( 	ُ �

بل أخبرهم به في كتابه في مواضع ، مخف ذلك عنهولم ي، فتكرم بمحبته عليهم، إحسانه إلى خلقه
ومن حبه  ،  وكيف تكون حال من يحبه ربه     ،  لماذا يحبهم ،  بل ومن كمال محبته أن بين لهم      ،  عدة
 فهـو  فسبحانه ما من محب كان لمن يحبـه مثلـه       ،  ى يجتنبوه ته ح ـا الذي يبغض  ـرهم م ـأخب

@y �:القائل(
 �!F;(
 �_� O� XGzF� w!(� �� � � � �� � � � � �� �� �) � � � 	 )3(.  

  

 : للعبد����  أسباب حصول محبة اهللا :المطلب األول

 ولكن العجب كل العجب في ملك يتودد إلى عبيده،، ليس العجيب في عبد يتودد إلى سيده
بل تبلـغ  ، باألبواب اًمدفوع، أشعث أغبر،  إنه ألمر عجاب أن يحب مالك الملك عبداً فقيراً        وحقاً

لَا ُأخْبِركُم بَِأهِل الْجنَّة كُلُّ ضعيف      َأ( :�يقول المصطفى   ،  قسم على اهللا ألبره   أنه لو   أمكانته عنده   
هرلََأب لَى اللَّهع مَأقْس لَو فعتَض4( )م(.   

ـ   ،   لماذا يحب اهللا عبده كل هذا الحب       :وهنا يتبادر إلى المرء سؤال     ل هـذا   ويعطيـه ك
 إن اهللا أراد أن تكون العالقة       "ويزداد هذا التساؤل عندما ندرك      ،  ولو كانت هذه حاله ؟    ،  العطاء


)�8. ﴿ :عالقة محبوبية لهذا قال، بينه وبين عباده عالقة حب    R �
��� eD � � � � �  يريدك أن تأتيه )5(  ﴾��

  .)6(" راهمن دون إك، من دون قهر، بمبادرة منك، برغبة منك، طائعاً، محباً
  

  : لعباده�ولعلنا هنا نستعرض بعض األمور التي كانت سبباً في محبة اهللا 
  

  

  
                                                 

 96سورة مريم، آية ) 1(
 54سورة المائدة، آية ) 2(
  11سورة الشورى، آية ) 3(
 869، ص4918: ، ح�  عتُلٍّ بعد ذَِلك زنيمٍ �التفسير،  باب : تابصحيح البخاري، ك) 4(
 256سورة البقرة، آية ) 5(
، محاضرة صوتية، اسم    http://www.nabulsi.comموقع الدكتور راتب النابلسي على الشبكة العنكبوتية        ) 6(

  م3/4/2011اهللا الودود، بتاريخ 
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  :���� اتباع المصطفى :أوالً
وجعل االقتـداء   ،  ثم أمرنا بإتباعه  ،  وجعله لنا سراجاً منيراً   ،   لنا رسوالً  �لقد أرسل اهللا    

� �� ��,��  � َ :وتعالىمصداقاً لقول اهللا تبارك     ،  سببا في حصول محبته سبحانه وتعالى     ،  بهديه,�� � �
��%�&' ��( ����� 	
 ��� ������ 	
 ���� �  � �� � � �� � �  فقد  	يحببكم  �ولنتأمل التعبير القرآني ، )1(	 �

أي أن هذا الحب ال ينقطع من اهللا لمـن          ،  استخدم الفعل المضارع داللة على التجدد واالستمرار      
  .�اتبع المصطفى 

ومن ادعى محبة اهللا وواليته وهو لـم          " :رحمه اهللا مام ابن تيمية    أمل هنا كالم اإل   ولنت
�  � :كان من أعداء اهللا وأولياء الشيطان قال تعالى  �بل من خالفه    ؛  يتبعه فليس من أولياء اهللا    �� �

��%�,&' �,�( ����� 	
 ��� ������ 	
 ��� ���� ��� �  � �� � � �� � � � �ـ    ،  )2( 	  ه قال الحسن البصري رحم
وقد بين اهللا فيها أن مـن اتبـع         ،   ادعى قوم أنهم يحبون اهللا،  فأنزل اهللا هذه اآلية محنة لهم            :اهللا

 فليس من أولياء اهللا ،وإن كان        �الرسول فإن اهللا يحبه، ومن ادعى محبة اهللا ولم يتبع الرسول            
،  من أوليـاء اهللا كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء اهللا وال يكونون          

  )3(  "فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء اهللا وأحباؤه
فمحبة اهللا ال تدرك باألماني ولكن باإلتيـان بموجباتهـا          ،  ولقد جعل اهللا لكل شيء سبباً     

_  وهي من تمام فـضله      _ وإننا لنحمد اهللا تعالى أن جعل محبته        ،  فيجني العباد ثمارها  ،  لتتحقق
ثم انظـر مـن     ،  �إذ ال يصح إيمان العبد إال بإتباعه        ،  �اتباع الرسول   على أمر واجب وهو     

الذي ال تملـك أمـام      ،  �إنه اختار محمداً    ،  �اختار اهللا ليكون إتباعه سبباً في حصول محبته         
خاصة إذا علمنا انه لـم      ،  وتسير على هديه  ،  وعظيم فضله على أمته إال أن تحبه      ،  حسن شمائله 

  .ه أو شراً إال ونهانا عنهيترك خيراً إال ودلنا علي
  " :اإلتيان بالطاعات: نياًثا

ولكن الحق يطلب من ودادة القلـب ودادة        ،  إن الحب الذي هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان         
ليتلقى محبة اهللا   ،   طاعة منه وحبا هللا     وعلى اإلنسان أن يبحث عن تكاليف اهللا ليقوم بها،        ،  القالب

  .)4(.."  ورضا ،ورحمة، من عفو، له بآثارها

                                                 

  31سورة آل عمران، آية ) 1(
 31سورة آل عمران، آية ) 2(
 7عبد الرحمن اليحيى، دار الفضيلة للنشر،  ص:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية، تحقيق) 3(
   1/928م، 1991تفسير الشعراوي، دار أخبار اليوم للنشر، ) 4(
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، ، اإلحسان مثالً   فعل طاعات بعينها سبب في تحصيل محبته       فاهللا تبارك وتعالى أخبر أن    

=>,;�: � :�إذ يقول    >,� ��	
 �� 
��;,"?�� � � � ��  � ��� � � � � � a,2  � :،وكذلك في التوكل يقول )1( 	 �,����� �� �� � �

:G���=
 >� ��	
 �� ��	
� � �D �  � �� � � � 	 )2( .  

 وجبتْ محبتي ِللْمتَحابين في ،والْمتَجاِلـسين       :قَاَل اللَّه تَبارك وتَعالَى   ( :�ويقول النبي   
    يف ِليناذتَبالْمو يف ،اوِرِينتَزالْمو يلقول النبي   :ونخص من الطاعات هنا بالذكر النوافل     . )3( )ف 

 وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل   ( :يما يرويه عن ربه تبارك وتعالى     ف،   في الحديث القدسي   �
وتأمل كذلك كيف جعـل محبتـه لعبـده    "  :رحمه اهللا تعالى_ ويقول ابن القيم ، )4( )حتى أحبه

متعلقة بأداء فرائضه، والتقرب إليه بالنوافل بعدها ال غير، وفي هذا تعزية لمدعي محبته بـدون    
    )5( " ، وإنما معه األماني الباطلة والدعاوي الكاذبةذلك أنه ليس من أهلها

، وسوف نستعرض هنا نماذج ألصناف من الطاعات جعله سبباً فـي تحـصيل محبتـه         
  :وغيرها كثير ومن ذلك


=�-:�� :� يقول اهللا :تقوى ال-1 >� ��	
 ��� � �� ��  � � � 	 )6(.  


)@ � :�يقول اهللا : بر الص-2 >� ��	
��  �� �.��%�� � �	. )7(  


=-;V:�  :� يقول اهللا :قسطال -3 >� ��	
 ��� � � �� ��  � � � 	. )8(  


=���3V. �: � يقول اهللا :والمتطهرون، بة التو-4 >�� :%
��(
 >� ��	
 ���  � �  � �D �� � ��� � �� � � �	 )9(  

                                                 

 195سورة البقرة، آية ) 1(
 159عمران، آية سورة آل ) 2(
: م ح 1999هـ،  1420الثانية  : شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة     : مسند أحمد، تحقيق  )  3(

:  الرياض، الطبعة  –، صححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف          36/445،  22131
 2/349الخامسة، 

 1120ص ، 6502:  حالتواضع،: الرقاق، باب:  صحيح البخاري، كتاب) 4(
 411روضة المحبين، ص ) 5(
 4سورة التوبة، آية ) 6(
 146سورة آل عمران، آية ) 7(
 42آية ، سورة المائدة) 8(
 222سورة البقرة، آية ) 9(
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)/�. �-� �:� يقول اهللا :الجهاد -5 >� ��	
 ��� � �  � �� � � �Y�Z�0 ��!�% �[\� ��Z XG!C R ��G�) � � � �� � � � � �) �� � �� 9 � � �� � 	 )1(.  

الذين ال يخافون لومة    ،   المجاهدون في سبيل اهللا    ، على الكافرين  العزة و ، المؤمنين الذل عند  -6
3�  � :�م وقد اجتمعت هذه الصفات األربعة في قـول اهللا           الئ,� ]�,-% ��	
 ^\,� *�;,�� � ��  � �� � E � � � � � �
�� �,de M,0�( ����,f e� ��	
 �!,C R ��8_�` .�����(
 a2 Ab2? :�0c=
 a2 M('? X&��E � �� � � E � � � E � �� �� � �� � � � � �  � � � � �� � �� � � � �� � � � �� � � �� ��

�!G2 �C
� ��	
� O��� .0 X!�c� ��	
 ��� �(') � � �� � � � �� ) � � �� � � � � � � � 	 )2(  

  

                                                 

 4سورة الصف، آية ) 1(
 54سورة المائدة، آية ) 2(
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  :بد للع���� ثمرات محبة اهللا :المطلب الثاني
، فإن الثمرة هـي النتـاج  ، فإن كانت البذرة السبب، وله ثمرة، إن كل زرع كما له بذرة     

فإنها شجرة أصلها طيب وفرعها فـي       ،  تعالىفأي شجرة أعظم بذرة وأطيب ثمرة من محبة اهللا          
   .تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، السماء

ويكفيه من الخير ان يـذكره      ،  يحصى إن اهللا إذا أحب عبداً نال من الخير ما ال يعد وال           
بل تحل عليه مـن  ، لكن كرم المولى ال يتوقف هنا، يا جبريل إني أحب فالناً : ويقول،  اهللا باسمه 

   :ومن ذلك، النعم والخير الكثير

   :حب أهل السماء:أوالً

      النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نقَالَ  �ع  :)   ى جِبنَاد دبالْع اللَّه بفُلَانًـا  إذَا َأح بحي اللَّه رِيَل ِإن
فََأحبِبه، فَيحبه جِبرِيُل، فَينَادي جِبرِيُل في َأهِل السماء ِإن اللَّه يحب فُلَانًا فََأحبوه فَيحبـه َأهـُل                 

اءمضِ، السي الَْأروُل فالْقَب لَه عوضي 1( )ثُم(  

أن اهللا يحـب  (ن الربـاني  فما أن يصدر اإلعـال ، ث بركة محبة اهللا لعبدهيبين لنا الحدي 
وأول هؤالء  ،  فكل ما في هذا الكون ينطلق معلناً محبته لهذا العبد         ،  وكأن كل شيء يتغير   ،  )فالناً

ومحبـة المالئكـة    " :يبين لنا ابن حجر بعـضها فيقـول  ، فوائد جمة، ولمحبتهم للعبد ،  المالئكة
 "دتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا هللا محبا لـه            استغفارهم له وإرا  

، وكأنـه   )2(
>�� %>,1# 8,F� ��X,% ��,�0c  �:يشير إلى قوله تعالى  ;,� X,(�" .,0� ��,�(
 ��GF� .�/(
� � � � �� �� � � �� � � D � � � � � �� � � D � � � � � � �� � � � �� � �

� �� v�C� ��%# 
��0m .�/G( ������;��� � � �� � � � �� � � � �� � � �� � � � �� � �G!,C 
�,��
� 
�%�,� .�/,G( ��$�,� KG2� Mo# O� �� � �� � � �� � � � � � �� � � � � � E� 6 6 �
 �3d�,,%m .,,0 �G,,Z .,,0� ��8,,2� �,,�(
 �8,,2 H�,,�4 �,,3Gli?� �,,�%#,�!<�
 5
/,,2 �,,3��� � � � � �� �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � �� � � � � �E � � � �� �

 b�b�(
 v&? �&� ����#'� �34
��?�� � �� � � � �� � �� �� � � � D �� � � � � �!��
� � �� * 8,-� /,x0�� H�x!;,(
 �,� .,0� H�x!;,(
 �3��� � � �� � E � � � �� � D � � D � �� � � �� �
�!��(
 ���(
 �_ �('� X�o#� �� � �� � � � � � �� �� �� � �  	   )3(  

 �الذين شغلوا بذكر اهللا ، وهم حملة العرش، تشير اآليات إلى صنف عظيم من المالئكة
  :منها، ؤهم للمؤمنين على أمور عظيمةوقد اشتمل دعا، والدعاء للذين أمنوا، وتسبيحه

                                                 

 548، ص3209: ذكر المالئكة ح: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق،  باب) 1(
 10/462 هـ، 1379 بيروت، -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني،  دار المعرفة ) 2(
   8 – 7سورة غافر، آية ) 3(
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واتبعوا سـبيل الهـدى والرشـاد، أي        ،  طلب المغفرة لذنوبهم ومعاصيهم ألنهم تابوا منها       .1
افهموها فما في العالم جنة     "  :وقال يحيى بن معاذ الرازي ألصحابه في هذه اآلية        ،  اإلسالم

 كيـف وجميـع     ، لغفر لهم  يع المؤمنين مإن ملكا واحدا لو سأل اهللا أن يغفر لج        ،  أرجى منها 
 . )1("المالئكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين

  � : فمـا بلغـت  ى كنت أقرأ على سليم بـن عيـس  ":)2( خلف بن هشام البزار القارئ  يقول
 
�,�0m .�/,G( ������;��� �� � � �� �� � �� � �ما أكرم المؤمن على اهللا نائمـا علـى   !  يا خلف   : بكى ثم قال    	

  )3(. "غفرون لهفراشه والمالئكة يست

 .وقي العذاب، فمن وقي من أسباب العذاب، وأسبابها، طلب الوقاية لهم من عذاب الجحيم .2

وليس وحدهم بل ترجو المالئكة ربها أن ال يحرمهم ، بما فيها من لذة ونعيم، طلب الجنة لهم .3
اهللا ومن عظيم كرم ، وترتاح نفوسهم إن ألحق بهم صالح ذريتهم  ،  فتقر عيونهم ،  جوار أهلهم 

أو ولده وزوجته وكانوا في الجنـة اقـل         ،  هنا انه إذا دخل العبد الجنة فسأل عن أبيه وأمه         
  .ولم ينزله إليهم، رفعهم اهللا إليه، درجة فيها منه

ودعاء المالئكة هنا من أدل الدالئل علـى        ،  فانظر كم شمل هذا الدعاء من أمور عظيمة       
  )4(.لب لشخص كل هذه االمور إنك لم تكن تحبهفإنك ال تدعو بمثل هذا الدعاء، وال تط، حبهم

ولن ينال مثل هذا الخير لو كان من أحبه         ،  وتامل كم نال العبد من الخير حين أحبه ربه        
ولو أنه سـعي    ،  فسبحان اهللا كم يسعى العبد لينال حب الناس فيشقى        ،  غير ربه من أعظم الناس    

  .لينال محبة ربه لنال الخير كله
  

  

                                                 

هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكـة العربيـة الـسعودية،             : تفسير القرطبي، تحقيق  ) 1(
 258 /15 م، 2003/  هـ1423: الطبعة

أحـد القـراء    : ، االسدي، أبو محمـد    ) م 844 - 767=  هـ   229 - 150(ن هشام البزار،    خلف ب : هو) 2(
كان عالما عابدا ثقة، أصله من فم الصلح، قرب واسط، واشتهر ببغداد وتوفي فيها مختفيا، زمـان     . العشرة

 2/311الجهمية، األعالم، 
 15/258تفسير القرطبي، ) 3(
حمد محمـد   :  ، تفسير الطبري، تحقيق   )131 / 7 (-سير ابن كثير  ، تف )732/ 1 (-تفسير السعدي : انظر) 4(

ـ 1420األولى،  : لرسالة، الطبعة شاكر، مؤسسة ا    / 15 (-،  تفسير القرطبي     )354 / 21( م   2000 - ه
258( 
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   :األرض القبول في :ثانياً

      النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نفُلَانًـا     (:  قَالَ  �ع بحي اللَّه رِيَل ِإنى جِبنَاد دبالْع اللَّه بإذَا َأح
            بفُلَانًا فََأح بحي اللَّه ِإن اءمِل السي َأهرِيُل في جِبنَادرِيُل، فَيجِب هبحفَي ،هبِبـُل     فََأحَأه ـهبحفَي وه

اءمضِ ،  السي الَْأروُل فالْقَب لَه عوضي ثم قرأ رسول اهللا ، )1( )ثُم� : �  
�,GF2� 
�,�0m .�/(
 ��� �� �� � �� � � �

i� .o�,(
 �p ��q!C H���@(
9 � � � � � �� � � � ��� � � � وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمـذي          )2( 	�

  .)3(اتم من طريق سهيل عن أبيه وبن أبي ح

وكيـف يجعـل لـه      ،  وقد يتبادر إلى المرء سؤال كيف يوضع للعبد القبول في األرض          
وكأنهـا  ،  فيحبه أهل األرض  ،  إنها المحبة يزرعها اهللا في قلوب الناس لمن يحبه        ،  الرحمن وداً ؟  

ك مستودع العقائد وينبوع    كنتَ قد تبرعتَ هللا تعالى بما تملك وهو قلب        فإذا  ،  تجارة بين العبد وربه   
فهي في يده تعالى يوجهها ، فإنه تعالى وهب لك ما يملك من قلوب الناس جميعاً   ،  الصالحات كلها 

، وبهذا تتيسر له أمور كثيرة من الخيرات      ،  فتكون له المحبة والوداد في قلوب الناس      ،  كيف يشاء 
لة بين الناس، كل هذا ألنه محب       والمنز،  وتقديمه على غيره  ،  والرضا به ،  واإلرشاد،  والدعوات

  .)4(قلوب فهو محبوب اهللا بحكم عكس القضيةللكل من هو محبوب هللا مطيع له، ف

 قرأت في التوراة أنه لم تكن محبة ألحد من أهل األرض             ":عن عبد اهللا ابن رباح عن كعب قال       
 آن ثم قرأت القـر    ،  ألرض  ثم ينزلها على أهل    ،ينزلها على أهل السماء   ،  إال كان بدؤها من اهللا    


 �فوجدت فيه i� .o�(
 �p ��q!C H���@(
 
�GF2� 
��0m .�/(
 ��9 � � � � � � � � �� � � � � ��� � � �� � � �� � � � 	 )5( ")6(.  

حتى ، ما أقبل عبد بقلبه إلى اهللا، إال أقبل اهللا بقلوب المؤمنين إليه"  :هرم بن حيان وقال 
  .)7( " يرزقه مودتهم ورحمتهم

                                                 

 548، ص3209: ذكر المالئكة ح: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق،  باب) 1(
 96سورة مريم، آية ) 2(
 )462 / 10 (- ابن حجر -ري فتح البا: انظر) 3(
، )261 / 18 (-، تفسير الطبري    )501 / 1 (-، تفسير السعدي    )146 / 11 (-، تفسير القرطبي    :انظر) 4(

 / 10 (- ابـن حجـر      -، فتح الباري    )5625 / 1 (-، تفسير الشعراوي    )269 / 5 (-تفسير ابن كثير    
 الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة       ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني        )462

 )465 / 22( م، 2001هـ، 1421األولى، 
 96سورة مريم، آية ) 5(
  240 / 21التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ) 6(
 262 / 18تفسير الطبري، ) 7(



 صفة المحبة اإللهية عند السلف والمخالفين

  

 49 

 الفصل األول

إذ ، فحببه إلـى خلقـه  ،  �مثاال على رجل أحبه اهللا      _ مسلم رحمه اهللا    ويضرب اإلمام   
   ":إذا أحب اهللا عبدا حببه إلى عبادهأورد في صحيحه تحت باب 

 ،كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم          " :ن سهيل بن أبي صالح قال     ع
ومـا  :قال، عمر بن عبد العزيز يا أبت إني أرى اهللا يحب      : فقلت ألبي ،  فقام الناس ينظرون إليه   

يحدث عـن    �فقال بأبيك أنت سمعت أبا هريرة       ،  قلت لما له من الحب في قلوب الناس       ؟  ذاك  
  )1( " )...إذَا َأحب اللَّه الْعبد( : حديثثم ذكر �رسول اهللا 

  

  : ���� معية اهللا :ثانياً

 من عادى ِلي وِليـا فَقَـد        :ِإن اللَّه قَالَ  ( : �قَاَل رسوُل اللَّه    :  قَالَ  � عن َأبِي هريرةَ  
آذَنْتُه بِالْحربِ، وما تَقَرب ِإلَي عبدي بِشَيء َأحب ِإلَي مما افْتَرضتُ علَيه، ومـا يـزاُل عبـدي       

      تُهببفَِإذَا َأح ،هبتَّى ُأحِل حافبِالنَّو ِإلَي بتَقَري     بِه عمسي يالَّذ هعمكُنْتُ س   ،   بِه رصبي يالَّذ هرصبو ،
، ولَِئن استَعاذَني لَُأعيذَنَّـه   ،  ورِجلَه الَّتي يمشي بِها، وِإن سَألَني لَُأعطينَّه      ،  ويده الَّتي يبطشُ بِها   

َأنَا فَاع ءشَي نتُ عددا تَرموتَهاءسم هتَ وأنا َأكْروالْم هكْرنِ يْؤمنَفْسِ الْم ني عددتَر 2()لُه(.  

كُنْتُ سمعه الَّذي يسمع بِه     ( :�وهي قوله   ،  يبين الحديث ثماراً عظيمة من ثمار محبة اهللا للعبد        
  .)ورِجلَه الَّتي يمشي بِهاوبصره الَّذي يبصر بِه ويده الَّتي يبطشُ بِها 

_ ووقع فيه خالف بين أهـل الـسنة والمتأولـة         ،  وقد استشكل على البعض فهم الحديث        
  ، الــخ... .ويده، وبصره،  سمع العبد�إذ كيف يكون الباري _ خاصة الصوفية االتحادية 

  :منها، وقد اجتهد العلماء في الجواب على هذا لتساؤل من عدة وجوه

 فهو يحب   ،   والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري       ،ه ورد على سبيل التمثيل    أن"  .1
  .)3( " طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح

 )4(" أن جوارحه مشغولة بي فال يصغي إلى غير ما يرضيني وال يبصر إال عن أمري"  .2

                                                 

 1057ص ، 2637: ه، حإذا أحب اهللا عبدا حببه إلى عباد:  البر والصلة،  باب: صحيح مسلم، كتاب) 1(
   1120، ص6502: التواضع، ح: الرقاق، باب: صحيح البخاري، كتاب) 2(
 344 / 11 -فتح الباري ) 3(
سنة ،  حسن السقاف، دار اإلمام النووي للنشر، األردن      : ابن الجوزي، تحقيق  ،  دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه    ) 4(

 265م، ص 1992 -هـ 1413النشر 
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معه هللا تعـالى    أن اهللا تعالى يسدد هذا العبد في سمعه وبصره وبطشه ومشيه فيكون س            "  .3
 )1(. "إخالصاً وبه استعانة وفيه شرعاً واتباعاً وهكذا بصره وبطشه ومشيه

 والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فال يسمع اال ما يحل             في الكالم    حذف   يوجد"  .4
 )2("استماعه وحافظ بصره كذلك الخ 

 .)3( "ه على عدوهأني أحصل له مقاصده كما ينالها بسمعه وبصره ويديه اللواتي تعين"  .5

أي أن اهللا تعالى يقـضي حوائجـه الـسمعية          ،  أن هذه عبارة عن ساعة إجابة دعائه      "  .6
 .)4( "والبصرية واللمسية 

ن يكون معنى سمعه مسموعه ألن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فـالن أملـى                أ"  .7
وال يـأنس إال    ،  وال يلتذ إال بتالوة كتابي    ،  بمعنى مأمولي والمعنى أنه ال يسمع إال ذكرى       

   .)5("كذلك وال ينظر إال في عجائب ملكوتي وال يمده إال فيما فيه رضاي ورجله، بمناجاتي

 عـن نـصرة العبـد     ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية       اتفق العلماء     ":وقال الطوفي  .8
 ،حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة االالت التي يستعين بها           ،  وتأييده وإعانته 

  )6(... "لهذا وقع في رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشيو

   :وقد رجح العلماء ما يلي

 جوارح للعبد تعالى اهللا عن ذلك علـواً        _ �يقصد اهللا   _ وليس معنى ذلك أن يكون      " 
ورقـاه  ،   بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه     � وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى اهللا          ،  كبيراً

 على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ فيصير يعبد اهللا؛  إلى درجة اإلحسان  درجة اإليمان  من
قلبه بمعرفة اهللا تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجالله واألنس به والشوق إليه حتـى               

  فمتى امتأل القلب بعظمـة اهللا      ...يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة          
ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وال إرادة إال لما يريد ، تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه

                                                 

واعد المثلي في صفات اهللا واالسناء الحسنى  للعالمة محمد صالح العثيمين، تأليف كاملـة               المجلي شرح الق  ) 1(
 261الكواري، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، ص 

 344 / 11فتح الباري، ) 2(
 265دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ص ) 3(
لدين محمـد األفغـاني، دار الـصميعي    جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، أبو عبد اهللا شمس ا        ) 4(

 1380 / 3،  م1996 - هـ 1416 -األولى : للنشر، الطبعة
 344 / 11فتح الباري، ) 5(
 344 / 11المرجع السابق، ) 6(
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فحينئذ ال ينطق العبد إال بذكره وال يتحرك إال بأمره فإن نطق نطق باهللا وإن سـمع                 ؛  منه مواله 
  )1( "سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به فهذا هو المراد

،  فقد أعطانا المعلومة ثم أعطانا التطبيق العملي لهـذه المعلومـة          ومن رحمته جل وعال      
ثم كيف حدثت معه كل تلك األمور التي        ،  �ونستطيع أن نضرب مثالً على رجل أحبه الباري         


أال وهو نبي اهللا موسى ، وعد اهللا بها من يحبه في هذا الحديث.  


يقول تبارك وتعالى في حق موسـى       � �,!G2 v,!-(?�� � �� �� �� � � M,�6 � � ، ، أي أحببتـك   )2( 	 �
فهو القائل ، ثم حماه من كل سوء بمعيته وحفظه، وحببتك إلى قلوب الناس فكان كل من رآه أحبه

��&�,� �F,C? K,��0 �?#} �لنبيه مطمئناً له لما بعثه إلى فرعون ليدعوه إلى اهللا  � � �� �� � �� � ��  أحيطـك  )3(	 �
، فأحفظـك ،  رى حالك وكل ما يفعل من حولـك       وأ،  فأسمع قولك وما يقال لك    ،  بعنايتي وحفظي 
فـال   أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكمـا،            ":يقول ابن عباس  

  .)4( "تهتما

وِإن سـَألَني لَُأعطينَّـه، ولَـِئن       ( :�والحديث يحمل الوعد بإجابة الدعاء لمن يحبه اهللا           
يذَنَّهي لَُأعاذَنتَعفها هو موسى  )5()..اس
�,�C�0 W,� #%�,� �&,�  � : يرفع يده إلى اهللا داعيـاً �� � � � � �� � � � �

 a,2 w,Fh
 �,�%# �G!,C .,2 
�G�,!( �,�%# �!&8,(
 A�,!�
 R e
�,0?� M,��� ��,0� ��2�� v!�m�  � � � � � � � � � � � �� � � � � �� � �  � � �� � � � � � � � � �� � � �� � 6 � 6 � � � �
1�G� a2 i87
� �p
�0?� � � �� � � � �� � � ��� ��!,(J
 5
/,�(
 
��� ��" 
��0c� t� �� � � � �� �� � � � � �� �� � � � فيأتيـه الـرد الربـاني     )6(  	���


)/�. ��FG�� e ���� :سريعاً �!C ����� e� K!-�C�� K���2i v!4? 8� W��� D� � � �� � �� � � � � � � �� �� �� � � � � � � �� �� � � � � �� 	  )7(   

                                                 

عمر بن محمود أبو    : حافظ بن أحمد حكمي، تحقيق    ،  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول       )  1(
 206 / 1م، 1990 – هـ1410الطبعة األولى، ،  للنشر الدمام–عمر، دار ابن القيم 

  39سورة طه، آية ) 2(
 46سورة طه، آية ) 3(
، تفسير البغوي، حققه وخرج أحاديثه      )506 / 1 (-، تفسير السعدي    )296 / 5 (-تفسير ابن كثير    : انظر) 4(

: نشر والتوزيع، الطبعـة   محمد عبد اهللا النمر،  عثمان جمعة ضميرية،  سليمان مسلم الحرش، دار طيبة لل              
 ، )276 / 5( م، 1997 - هـ 1417الرابعة، 

 1057ص ، 2637إذا أحب اهللا عبدا حببه إلى عباده،  :  البر والصلة،  باب: صحيح مسلم، كتاب) 5(
  88سورة يونس آية ) 6(
 89سورة يونس، آية ) 7(
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واجتمـع عليـه    ،   الخطب فقال لما عظم  ،  
وقد أثمرت هذه المحبة  في قلب موسى         
��� C s# �,�0,!�83. � :قال، وخذالن بني إسرائيل، العدو � �� � � � � �D � فكانـت الحمايـة والنـصرة     )1( 	 �

  .� من اهللا 
والتمكين لموسى 
  

  :ومحبة اللقاء،  حسن الخاتمة:ثالثاً

  أن يحب لقاء العبـد     �فمن محبة اهللا    ،  )2()إنما األعمال بالخواتيم  ( :�يقول المصطفى   
فقد ،  فحسن الخاتمة عالمة قوية على محبة اهللا لعبده       ،  ثم بعد ذلك يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه       

 كيف يـستعمله ؟     : فقيل :قال،  إذا أراد اهللا بعبد خيرا استعمله     (:قال � أن النبي    :عن أنس ورد  
  .)3() يوقفه لعمل صالح قبل الموت:قال

ومن كـره لقـاء اهللا كـره اهللا    ، ءهمن أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقا    ( �يقول المصطفى   
، غير محبب للنفس بالفطرة   ،  أليس الموت أمراً مكروهاً   : وقد يرد في النفس هنا تساؤل      )4()لقاءه

وما تَرددتُ عن شَيء َأنَا فَاعلُه تَرددي عن نَفْسِ         ( : في الحديث القدسي   �ويؤيد ذلك قول النبي     
  والْم هكْرنِ يْؤمالْم   تَهاءسم هفهل هذا ينفي محبة العبد لربه ؟ الحق أنه ال ينفيها           ،  ،)5()تَ وأنا َأكْر
، َأحب ِلقَاءه اللَّـه   ،  من َأحب ِلقَاء اهللاِ   ( : إذ يقول  �وهذا ما بينه المصطفى     ،  وال يتعارض معها  
 بَِأبِي فََأينَـا ال يكْـره   :����قَاَل بعض َأزواجِه عاِئشَةُ فَ، كَرِه اللَّه تَعالَى ِلقَاءه   ،  ومن كَرِه ِلقَاء اهللاِ   

،  ورِضـوانه  ���� ِإنَّه لَيس بِذَِلك ولَكن الْمْؤمن ِإذَا حضره الْموتُ بشِّر بِكَرامة اِهللا             :الْموتَ ؟ قَالَ  
     هاما َأممم هِإلَي بَأح ءشَي ساهللاِ  فَ،  فَلَي ِلقَاء بَأح  ،     هـالَى ِلقَـاءتَع اللَّه بِإذَا    ،  فََأح رالْكَـاف َأنو

      هتقُوبعالَى وذَابِ اِهللا تَعبِع شِّرتُ بوالْم هرضح  ،     هاما َأممم هِإلَي هَأكْر ءشَي سفَلَي  ،    ِلقَـاء فَكَـرِه
  )6( ) قَاءه وكَرِه اللَّه تَعالَى ِل، اِهللا

ويحـب اهللا لقـاءهم     ،  لينتقلوا إلى ما أعد لهـم     ؛  فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء اهللا      "
، لما علموا من سوء ما ينتقلون إليـه       ؛  وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه   ،  فيجزل لهم العطاء والكرامة   

                                                 

  62سورة الشعراء، آية ) 1(
 1143، 6607: ح، باب الْعمُل بِالْخَواتيمِ: صحيح البخاري، كتاب القدر،  باب) 2(
مصطفى عبد :   محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري، تحقيق، المستدرك على الصحيحين للحاكم،) 3(

اإلمامـة وصـالة    : ،  كتـاب   1990 – 1411 بيروت، الطبعة األولى،     –القادر عطا، دار الكتب العلمية      
 حديث صحيح : ، قال عنه الحاكم1/490، 1257: ، حالجنائز: الجماعة، باب

 1121ص ، 6502: من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ح: الرقاق، باب: صحيح البخاري، كتاب) 4(
 1057ص ، 2637: إذا أحب اهللا عبدا حببه إلى عباده، ح:  البر والصلة،  باب: صحيح مسلم، كتاب) 5(
 106  / 8، 6507: اب من َأحب ِلقَاء اللَّه َأحب اللَّه ِلقَاءه، حالرقاق،  ب: صحيح البخاري، كتاب) 6(
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ى كراهته سبحانه   وهذا معن ،  ويكره اهللا لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته وال يريد ذلك بهم           
وال أن حبـه لقـاء      ،  لقاءهم وليس معنى الحديث أن سبب كراهة اهللا تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك           

  .)1(" اآلخرين حبهم ذلك بل هو صفة لهم

  

   : الحمية عن الدنيا:ثالثاً

يحبه كَما تَحمـون    ِإن اَهللا لَيحمي عبده الْمْؤمن من الدنْيا، وهو          ( : �رسوَل اِهللا   قال  
     هلَيع ابِ تَخَافُونَهالشَّرامِ والطَّع نم كُمرِيضمـن  ،  وتُمرض القلب ،  زل القدم تُ،  فالدنيا فتنة ،  )2( )م

 محبته لعبده يحميه من ومن هنا فإن اهللا من    ،  هلكفقد  ومن وقع في أوحالها     ،  حمي شرها فقد نجا   
 خص باإليمان وتُيـسر  في،  ل يناله الخير فيها من اإليمان والتقوى      ب،  فال يناله شر الدنيا   ،  كل سوء 

ِإن اَهللا قَسم بينَكُم َأخْلَـاقَكُم      (:  قَالَ  �عن رسوِل اِهللا    ،  � ن عبد اِهللا بنِ مسعود    ع،  له الطاعات 
من يحب ومن لَا يحب، ولَا يعطي الدين ِإلَّا مـن           كَما قَسم بينَكُم َأرزاقَكُم، فَِإن اَهللا يعطي الدنْيا لِ        

      هبَأح فَقَد يناُهللا الد طَاهَأع نفَم ،بحوهذه البشارة النبوية ألهل الدين أنهم هم المحبوبون         )3()..ي ،
ه بِه خَيرا يفَقِّهه فـي      من يرِد اللَّ  (: �ولذلك يقول رسول اهللا     ،  المحفوظون من شرور الدنيا   ،  هللا

فـإن أول منـشأ المعاصـي والبـدع     ، وال يتبع خطوات الشيطان، فينير قلبه االيمان  ،  )4()الدينِ
  .الجهالة

وقد يفهم من أن اهللا حماه الدنيا ،أي أنه ال تصيبه االبتالءات والمحن، ويعيش فيها العيش 
ن اهللا خطأ من ربط النعيم في الدنيا بحبه بي، وهذا فهم خاطئ، عيش القصور والغنى، الرغيد


%�s# W�-!� XF�&� X0��\� X%# �t ?��0.  � :يقول تعالى، � �0 
'� ��;&�
 �0\�� � � � � � � � � � � �� �� D � � � � �  � �� � � �� �� �� �� � � � � * �0 
'� �0?�� �� � � �
.&�_? s# W�-!� X��# X!G2 #8-� �t�%
� � � D � � � �� � � � �� � � �� �� � �� � �   به الحق تبارك وتعالى في اآلية التي تليها   فيجي)5( 	 �

                                                 

،  بيـروت  –تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتـب العلميـة               ) 1(
4/151 

 حديث صحيح : قال شعيب األرناوؤط، 33 /39، 23622: مسند أحمد، ح) 2(
عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع بالريـاض            .   البيهقي، تحقيق د   شعب اإليمان، ) 3(

 م، باب في قَبضِ الْيد عنِ       2003 - هـ   1423األولى،  : بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة      
 6/482سلة الصحيحة، ، صححه األلباني في السل367 / 7، 5136: الَْأمواِل الْمحرمة، ح

 23، ص71:ح، العلم، باب من يرِد اللَّه بِه خَيرا يفَقِّهه في الدينِ: صحيح البخاري، كتاب) 4(
 16 _ 15سورة الفجر، آية ) 5(
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�t�� ، )2()من يرِد اللَّه بِه خَيرا يصب منْه(: �فإن البالء عالمة الحب يقول رسول اهللا ، )1(	 �
وغسالً لخطاياه ،عن َأبِي ، تكفيرا لذنبه، وتنزل بساحته المصائب، أي يصيب المؤمن البالء

ما يصيب الْمسلم من نَصبٍ ولَا وصبٍ ولَا هم ولَا حزنٍ ولَا َأذًى (:  قَاَل �لنَّبِي عن ا �هريرةَ 

اهخَطَاي نا مبِه اللَّه ا ِإلَّا كَفَّرشَاكُهي كَةتَّى الشَّوح لَا غَمذه المصائب حتى يسير العبد به)3()و
ليس فيه ، كصفحة بيضاء، ريد أن يلقى حبيبه بال ذنوبحال المحب يوهذا ، وليس عليه ذنب

   .كدر

فهي دار الغرور تغر صاحبها     ،  فالمراد هنا الحماية من االفتتان بالدنيا فيضيع دين العبد        

),e� �!&8 �0,��   � :قال قتادة في قولـه    ولذلك    ،  بما فيها فيظنها دار قرار وراحة وأمن       A�,!�
 �,0�� ��  � � � �� � � ��

#��,�(
� � � �أن تَضمحلَّ عن -واهللا الذي ال إله إال هو-هي متاع، هي متاع، متروكة، أوشكت       " )4(  	 
  .)5(" قوة إال باهللا أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة اهللا إن استطعتم، وال 

  

  

  

  

  

  

                                                 

  17سورة الفجر، آية ) 1(
 992، ص5645: المرض، باب ما جاء في كَفَّارة الْمرضِ، ح: صحيح البخاري،  كتاب) 2(
 7/114000، 5642:باب ما جاء في كَفَّارة المرض، ح، المرض: صحيح البخاري، كتاب) 3(
 185سورة آل عمرن، آية ) 4(
  2/179تفسير ابن كثير، ) 5(
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  : موانع حصول محبة اهللا للعبد:المطلب الثالث

، ن هناك أموراً تسخط اهللا على العبـد       إف،  � تورث العبد محبة اهللا      كما أن هناك أسباباً   
  :.ومن هذه الموانع، _والعياذ باهللا _ فتخرجه من دائرة الحب إلى دائرة البغض 

  : شرك المحبة:أوالً


	��  �يقول تبارك وتعـالى    >,<� �[�,� 
i
8,&? ��	
 ��i .,0 /,}�� .,0 S�,�(
 .,0�D � �  � � � � �� � � � �� � � �� 6 � � �� � � � �
�0m .�/(
�� � � �� � ��	
 �?� �,�!� ���	 A�,-(
 �? 5
/,�(
 ���,� '� 
�,FGU .�/,(
 {�,� �,(� ���	 �," 87? 
�� � �� � �� � � � � � � � r �6 � 6� �� � � � � � �� �� � � � �� �  �

5
/�(
 8�87� � � � � �ِ	 )1(   

فأخبر أن من أحب من دون اهللا شيئا كما يحب اهللا تعـالى     " :يقول ابن القيم  رحمه اهللا       
 فهذا ند في المحبة ال في الخلق والربوبية فإن أحدا من أهـل  ،  دون اهللا أنداداًفهو ممن اتخذ من   

بخالف ند المحبة فإن أكثر أهل األرض قد اتخذوا مـن           ،  األرض لم يثبت هذا الند في الربوبية      
  )2( " دون اهللا أندادا في الحب والتعظيم

، قربونا مـن اهللا زلفـى  هذه اآلية تكشف زيف قلب المشرك الذي يقول ما نعبدهم إال لي         ف
،  هللا هأحبها لدرجة أن حبها صار مماثالً لحب      _ على حد زعمه    _ فبدالً من أن يتقرب بها إلى اهللا        
  .فأي قربة من اهللا يرجو بها، ثم بهذا الحب أطاعها وعصا اهللا

,�]� �>,< �  اآلية تشهد بوجود المحبة هللا في قلوب المشركين إذ قال إال أن هذه�D � �  � � � � � 
��	
 وهو أغنى الشركاء عن     ،هذا الحب لم يشفع لهم ألنهم جعلوا هللا في هذا الحب شريكاً           لكن  ،  	 

ذلك أن المؤمن ،  أال وهو حب المؤمن الصادق    ،  هو أصدق من هذا الحب     ثم إن هناك ما   ،  الشرك
، ه الضرأما المشرك إذا مس، وال يتحول عنها، ال يتغير عن محبته لربه، في الرخاء أو في الشدة

ولذلك كان سـمت محبـة المـؤمن        ،  وتوجه هللا وحده  ،  طرح األنداد من قلبه   ،  وضاقت به السبل  
ألنها تعني تقسيم المحبة    ،  الن الشراكة توجب النقص   ،  اإلخالص فال يشرك أحداً في هذه المحبة      

  .)3(واهللا أغنى األغنياء عن الشرك، بين الشريكين بعد أن كانت كلها لواحد

  

                                                 

 165اآلية ، سورة البقرة) 1(
 20 / 3، مدارج السالكين) 2(
 10/56مجموع الفتاوى، : انظر) 3(
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  :)1(ف بين المفسرين حول قدر هذه المحبة ع الخالقوقد و

 .فيساوون بين اهللا واألنداد في المحبة، يحب المشركون أوثانهم كما يحبون اهللا .1

   بقدر ما يحب المؤمن ربه، يحبون أوثانهم   .2

وكان شيخ اإلسـالم ابـن       " :ونقل ابن القيم رحمه ترجيح ابن تيمية في هذا الباب فقال          
 إنما ذموا بأن أشركوا بين اهللا وبين أنـدادهم فـي            : ويقول ،لقول األول  اهللا يرجح ا    تيمية رحمه 

  )2( "المحبة ولم يخلصوها هللا كمحبة المؤمنين له

عن عبد اللَّه  قَاَل قُلْـتُ يـا   ، ولعل خطورة هذا الذنب تبدو جلية في هذا الحديث النبوي       
فال يوجد ذنـب أعظـم مـن    ، )3()تَجعَل ِللَّه ندا وهو خَلَقَكَأن (: رسوَل اللَّه َأي الذَّنْبِ َأعظَم قَالَ 

�,��_�G� e �,�"  � : تعـالى   تبارك يقول،   عظيمة وجب الجهاد لدفعها    ةوالشرك فتن ،  الشرك�� � � � �� � � �
���	 .�8,(
 ��,��� M��� ����� �D � � �� �� �� )  فمـا    ،الفتنة قد فسرت بالشرك " :يقول ابن تيمية رحمه اهللا )4(	  �

 والفتنة جنس تحته أنواع من      ...حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون الدين كله هللا           
، وفتنة الذين يتخذون من دون اهللا أندادا يحبونهم كحب اهللا من أعظم الفـتن ،  الشبهات والشهوات 

ه من أهوائهم هل األهواء يحبون ما ابتدعوأ إن :قيل لسفيان بن عيينه. .ومنه فتنة أصحاب العجل
,�]� �>,<  �ت قوله تعاليـأنسي:فقال،  حبا شديدا � 
i
8,&? ��	
 ��i .,0 /}�� .0 S��(
 .0�D � �  � � � � �� � � � �� � � �� 6 � � �� � � � �

��	
� %��,�_��  � وقولـه  ،	 ,q�(
 �1�,G� R 
�,%�?�� �� �� �� � � � �� � �� � �� �� إال أن هـؤالء المــشركين  ، )5(" 	 �

0:   � :�يقول  ،  نب وعظمته يوم القيامة   سيدركون فداحة هذا الذ    WtL ��( ��� �� ��	��E � � E � � � � � �� � � * '�� �
:=�,�(
 5�,% ����;&� � � � D D� � � �� �  " :وهنا تجدر اإلشارة إلى ما ذكره ابن القيم معلقاً على هذه اآليـة   )6( 	 �

، ه في المحبة والتعظيم   معلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم ب           

                                                 

  )1/79( ، تفسيرالسعدي  )1/476 (تفسير ابن كثير : انظر) 1(
 21 / 3، مدارج السالكين) 2(
، 4477: ، ح 	 فال تجعلوا هللا أنداداً وأنـتم تعلمـون          �قوله تعالى   : التفسير، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) 3(

 763ص
 193سورة البقرة، آية ) 4(
هـ 1422 األولى،     :ياض، الطبعة  الر –محمد رشاد سالم، دار العطاء      :  جامع الرسائل، ابن تيمية، تحقيق    ) 5(

 2/274م، 2001 -
 98سورة الشعراء، آية ) 6(
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 %,�1� ��,8)�� �وهذا أيضا هو العدل المذكور في قولـه تعـالى   ��,�� .�/,(
 �,k� �� �� �� � D � � �� � �  :أي )1(	  �
  .)2( "يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم"

ولعل أكثر األمور التي تعرض على القلب فتحرفه عن محبة اهللا إلى محبة غيـره مـا                 

�4� ��y�2��  � : في قوله تعالى   �ه اهللا   ذكر��?� ��&
�l�� �����%?� ����%m ��� �� ��� � � � �� � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � �� �� �� � �� � � �

 X(�,C#� ��	
 .,0 ��!,(� >,"? �[�,L�� .��;,0� �_i�;,� ���,u A#�j� �_�F����
 W
�0?�� � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� �� � � �� � �� � � � ) �� � � � )
34�� � �:-C��(
 ]�-(
 �8n e ��	
� ��0\% ��	
 ^\� ��" 
�@%�� XG!C R i�� � � � � � � E� � �� � � �� � � � �� � � � � �� � � �� �� � � � 	 )3(  

فإذا كان العبد قادرا علي محبات الحق وال يفعلها         " _ رحمه اهللا تعالى    _ يقول ابن تيمية    
 ألهله وماله فإن ذلك قد يمنعـه        فلضعف محبتها في قلبه أو وجود ما يعارض الحق مثل محبته          

   .)4( "عن فعل محبوب الحق

بالفطرة المرء  يحبها  ،  زينتهازهرة الحياة الدنيا و   هذه األصناف التي تعرضها اآلية تمثل       
لكن المحذور أن تملـك     ،  واهللا ال يمنع حبها والسعي لنوالها     ،  ها بكل ما يملك   لويسعى إلى تحصي  

  .ويقصر في الفرائض من أجل تحقيقها، فيعصي اهللا، هافؤاد العبد فيميل قلبه عن ربه إلي

  :وانظر حولك تجد صدق هذه اآلية في واقعنا

خافة أن يقتل فيـصير ولـده       وجبن عن الجهاد م   ،  فكم بخل أب عن اإلنفاق ليدخر لولده      
وكم زوجة منعت زوجها من       .)5( )إن الولد مبخلة مجبنة   (  : إذ يقول  �وصدق الرسول    ،يتيماً

حتى يتفرغ الـزوج    ،   وطلبت منه أن يطرد والديه من بيته حين كبرا في السن من عنده             بر أهله 
فقد ورد في سبب نزول قولـه       ،  �بل وكم زوجة صدت زوجها عن طاعة اهللا         ،  لها  وألوالدها  

�82
 )�� ��" � :تعالى ��ie�?� ��4
��? .0 �� 
��0m .�/(
 �n? ��� 9 � � � � � �� � � � � �� �� �� � �� � � �� � �� � � �  �_�#/� �� هـؤالء  ،   ")6( 	��

 فأبى أزواجهم وأوالدهم أن يـدعوهم،       ،  �رجال أسلموا من مكة، فأرادوا أن يأتوا رسول اهللا          
                                                 

 1سورة األنعام، آية ) 1(
 21 / 3، مدارج السالكين) 2(
  24سورة التوبة، آية ) 3(
 2/289جامع الرسائل، ) 4(
لفكـر، بيـروت،   محمد فؤاد عبد الباقي، دار ا   : سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني، تحقيق         ) 5(

حديث صـحيح   : قال الحاكم ) 1209 / 2 (-3666: االدب، باب بر الوالد واإلحسان إلى البنات ح       : كتاب
 )3/164(على شرط مسلم ولم يخرجه، المستدرك على الصحيحين، 

 14سورة التغابن، آية ) 6(
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 رأوا الناس قد فقهوا في الدين، فَهموا أن يعـاقبوهم، فـأنزل اهللا هـذه                 �فلما أتوا رسول اهللا     

 ���:اآلية������ 
�<�@�� 
���� ���� � � � � � �� � � � � �� � � ��!"# #��$ ��	
 �g) � )� � � � وقال مجاهد في تفـسير       ، )2(.".)1( 	 �

 إنهما يحمالنه على قطيعة رحمه، وعلى معصية ربه، فال يستطيع مع حبـه إال أن                 ":هذه اآلية 
  )3(. "يقطعه

�4_8
� )��� w!,( �0 s ����  :يقول تعالى، �وكم صد آباء أبناءهم عن طاعة اهللا  ���� � � �� �� � � �� � � �� � �

(���GF�� ���� K% ��x&\� ���4�0 �� K3�V� t� �G2 X% �� � � �� � � � � � )� D � �� � � � �� � � �� �� � �� �� �� � � � �� قيل نزلت هذه اآلية في سعد      ،  )4( 	�

: لما أسلم أقسمت أمه أن ال تستظل وال تطعم طعاماً حتى يرجع عن دينه، فُيقال            ،  �بن الوقاص   
 ما تركت ديني هذا فـإن شـئت    نفساًس فخرجت نفساً  لو كانت لك مائة نف    "  :فقال لها ،  قاتل أمه 

     )5(. ".فكلي وإن شئت فال تأكلي

وكم حركت العشيرة أبناءها للظلم والعدوان فقط لتعلو رايتها وفي حرب داحس والغبراء            
ه لَما حضرتْ َأبا طَاِلـبٍ الْوفَـاةُ جـاء        ف" ،  وكم حركتهم بعيداً عن الحق نحو الباطل      ،  خير مثال 

   وُل اللَّهسر�     وُل اللَّـهسقَاَل ر ةيرغنِ الْمةَ بيَأبِي ُأم نب اللَّه دبعشَامٍ وه نِل بها جَأب هنْدع دجفَو 
 َأبو جهٍل وعبد اللَّـه      فَقَاَل )يا عم قُْل لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه كَلمةً َأشْهد لَك بِها عنْد اللَّه            (: ِلَأبِي طَاِلبٍ   �

عرِضها علَيـه   ي � فَلَم يزْل رسوُل اللَّه ، بن َأبِي ُأميةَ يا َأبا طَاِلبٍ َأتَرغَب عن ملَّة عبد الْمطَّلبِ         
و علَى ملَّة عبد الْمطَّلبِ وَأبى َأن يقُوَل        بِتلْك الْمقَالَة حتَّى قَاَل َأبو طَاِلبٍ آخر ما كَلَّمهم ه         ويعودانِ  

ِإلَّا اللَّه 6( "لَا ِإلَه(   

حي ،  حي على الصالة  (وكم صاحب تجارة يقف يبيع على باب المسجد فينادي المنادي           
وما علم أن ما عند اهللا خير من اللهو ومـن  ،   فيترك الصالة من اجل البيع والشراء      )على الفالح 

  .رةالتجا

                                                 

 14سورة التغابن، ) 1(
 139 / 8تفسير ابن كثير، ) 2(
 424 / 23، تفسير الطبري) 3(
  8سورة العنكبوت، آية ) 4(
  )20/11( ، تفسير الطبري، )290 / 13(تفسير القرطبي، : انظر) 5(
 227، 1360:ِإذَا قَاَل الْمشْرِك عنْد الْموت لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه، ح: الجنائز، باب: صحيح البخاري، كتاب) 6(
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تَعـس عبـد الـدينَارِ وعبـد الـدرهمِ وعبـد            ( :قَاَل �عن النَّبِي    �ن َأبِي هريرةَ    ع
ةيص1(الْخَم(َفَلَا انْتَقَش يكِإذَا شو انْتَكَسو سطَ تَعخطَ سعي لَم ِإنو يضر يطُأع ِإن  )3())2(.  

 عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر  وسوغ الدعاء " :يقول ابن حجر  
  )4( "به من التشاغل بالواجبات والمندوبات

ال ،  لكنه أيضاً عزيز  ،  صحيح أن اهللا كريم   : وهنا نقول لهؤالء الذين غرتهم الحياة الدنيا      
اعـة  فإن فضل العبد الدنيا على ط     ،  يقبل أن يعصى من أجل عرض من الدنيا كزوجة وقروش         

، فال يحميه من مكر هذه الدنيا وفتنها فتغيره       ،  فيكون أول ما يخسره هو محبة اهللا      ،  ربه تركه اهللا  
�,:   � :وتزل قدمه بعد ثبوتها وسبحانه تعالى يقول      (
� O�;,�(
 .,0 H
�3�(
 >" S��G( .��� �� � � � �� � � �  � �� � DD � �� �

(
� >_/(
 .0 A�V�-=
 yh��-(
�� �� � � �� � � � �� � � �� ��� � �!&8,(
 A�!�
 ���0 �(' ���
� ]��&J
� M0�;=
 �!�
� M��� � � � � � �� � � �� � � � � ��� �� �� ��� � � � � �� � � �
5 =
 .;" �8�2 ��	
�� �� � � � �� � � � )5(  	.  

  : المعاصي:ثانياً
 إني أرى اهللا قد ألقى على قلبك نورا فـال          ":في أول ما لقيه    - رحمهما اهللا    - قال مالك للشافعي  

، فهي تـنقص محبـة اهللا للعبـد       ،  فالمعصية تورد صاحبها المهالك   ،  )6( "مة المعصية تطفئه بظل 
  .خاصة إذا تعمد العبد المعصية وأصر عليها، وتنقص محبة العبد لربه

 يا جبريل   :����إن العبد ليلتمس سخط اهللا فيقول اهللا        ( :قال �عن النبي    �عن ثوبان   ف 
 غضب اهللا على فالن وتقـول حملـة         : جبريل إن فالنا يستسخطني أال وإن غضبي عليه فيقول       

  .)7( )العرش ويقول من دونهم حتى يقوله أهل السماوات السبع ثم يهبط إلى األرض

                                                 

فإن لم تكن معلمة فليست بخَميصة سميتْ لرقتها ولينها وصـغر        مالءة من صوف أو خّزٍ معلَمة       : الخَميصة) 1(
،  لبنـان  –حجمها إذا طويت، الفائق في غريب الحديث واألثر، محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة               

 2/167محمد أبو الفضل إبراهيم،-علي محمد البجاوي : الطبعة الثانية، تحقيق
، ويقـول   )151 / 1،  الفائق( ،  استخراجه: شاكه الشَّوك إذا دخل في رجله واالنتقاش      : وِإذَا شيك فَلَا انْتَقَشَ   ) 2(

وانما خص انتقاش الشوكة بالذكر ألنه أسهل ما يتصور من المعاونة فإذا انتفى ذلك االسهل انتفى                : الطيبي
 255 / 11، ما فوقه بطريق األولى، فتح الباري، ابن حجر

 489، ص2886: باب الْحراسة في الْغَزوِ في سبِيِل اللَّه، ح: جهاد والسير، بابال: صحيح البخاري،  كتاب) 3(
 255 / 11فتح الباري، ابن حجر، ) 4(
 15، 14سورة آل عمران، آية ) 5(
 )258 / 4(طه عبد الرءوف سعد، : ، تحقيق1973ابن القيم، دار الجيل، بيروت، ، إعالم الموقعين) 6(
: كتاب،  هـ1412 - ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت مجمع الزوائد) 7(

 .رجاله ثقات: ، قال الهيثمي481 / 10، 17967: باب فيمن يطلب رضا اهللا تعالى، ح: الزهد
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فكأنـه ال   ،   فالياء والسين والتاء عند أهل اللغة تفيد الطلب        )يستسخطني(فانظر الى قوله    
فهـؤالء  ،  �ط اهللا   بل ويطلب ويرجو بها نوال سخ     ؛  يعصي لرغبته أو ميله نحو المعصية فقط      

  .الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا أنفسهم دار البوار

بـل وقـد بلغـوا      ،  وقد أخبر اهللا في مواضع عدة من القرآن الكريم عن أقوام ال يحبهم            
فهؤالء لم يحرموا أنفسهم محبة     ،  بأفعالهم ومعاصيهم أن يحل عليهم سخط اهللا بل ومقته وغضبه         


	��  �السخط حتى وصلوا إلى درجة أن يقول اهللا في حقهـم          بل واختاروا الغضب و   ،  ربهم ��,�� � �
.�8,2�-(
 �,0 
�8��
 �!�� �3Vz� �3k��&
� � � � � �� � �� � � �� �� � �� � �� � � �، فصار حتى الفعل الطيب منهم مكروها لسوء        )1( 	

  .فلم يهديهم إلى فعله  وهؤالء هم المنافقين، نواياهم

  :ه ال يحبهاومن هذه المعاصي التي اخبر اهللا ان


� يقول تعالى :الكبر والخيلة .1#�}� e��¡ ��� .0 >� e ��	
 ��6 �� �� 6 �� � � �� �  � � � 	 )2(.  


&,� ?��K!,k يقول تعالى :الخيانة .2�l ��� .0 >�e 	
 ��6 
	�� e   � :ىويقول تعال،�)3(�	�6 ��� � �
:�d��
 >�� � � ���  � 	  )4( 

���� �: يقول تعالى:الفساد .3 �.�8;�=
 >� e ��	
 �  � � �� �� � � 	 )5(. 

�,p v08,� �� : يقول تعالى  :تولي الكفار  .4 �,0 wx,( 
��,�� .�/(
 ��(��� �3�0 
yz� {��� � � � � � ��� � � � � � �� � � � �� � � �� � �� � �� � 6
��8(�l �_ 5
/�(
 R� �3!G2 ��	
 |}C �? �3;�&?� �� �� �� � � � � �� � � �� � � �� � � � �� � � 	 )6(. 

حتى يناله ألوان   ،  صي ما أن يخرج من دائرة الحب إلى السخط بمعاصيه         ولذلك فإن العا  
 كتابه عنـد ذكـر عقوبـات        يوقد أشار سبحانه إلى هذا ف      " :من الجزاء يبينها ابن القيم فيقول     

وأنه نـسيهم   ،  وطبع عليها بذنوبهم  ،   وغطي على قلوبهم   ،وأنه أركس أربابها بما كسبوا    ،  الذنوب
  .وضيعهم كما ضيعوا أمره، انوا دينهوأهانهم كما أه،كما نسوه 

                                                 

 46سورة التوبة، آية ) 1(
 36سورة النساء، آية ) 2(
 107سورة االنساء، آية ) 3(
 58، آية سورة االنفال) 4(
  54سورة القصص، آية ) 5(
 80سورة المائدة، آية ) 6(
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	�� �X( K 0. 0�,�[ �ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له        .n .0�E �� � �� � � �� � � �� �  فـإنهم   )1( 	��
السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم فلم يكن لهم من مكـرم بعـد إن                ترك  لما هان عليهم    

  .)2( " يهن من أكرم ومن ذا يكرم من أهانه اهللا أو،أهانهم
<<<<

<<<<

<<<<

                                                 

  18سورة الحج، آية ) 1(
 1/46، ابن القيم، مكتبة اإليمان، المنصورة،، )الداء والدواء(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) 2(
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 حمبة العباد لربهم بني االعتدال والغلوحمبة العباد لربهم بني االعتدال والغلوحمبة العباد لربهم بني االعتدال والغلوحمبة العباد لربهم بني االعتدال والغلو

 

  وثمراتها،  محبة العباد لربهم أسبابها:المبحث األول
  

   عند الصوفية ���� محبة اهللا :المبحث الثاني
< << << << <

  
 

 

 

 

 

 

 

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <
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< << << << <

        
        

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        ومثراتهومثراتهومثراتهومثراته، ، ، ، حمبة العباد لربهم أسبابهاحمبة العباد لربهم أسبابهاحمبة العباد لربهم أسبابهاحمبة العباد لربهم أسبابها

< << << << <

< << << << <

  ـاب محبـة العبـد لربـه  أسب:المطلب األول
   مراتب المحبة في قلوب العباد :المطلب الثاني 
   أنواع المحبـة في قلوب البشر:المطلب الثالث
   ثمرات محبـة العبــد لربـه :المطلب الرابع
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< << << << <
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  :د لربه أسباب محبة العب:المطلب األول
ونقـصها مـن    ،  المة الفطرة  وس ،  والحب هللا يقوى بسبب قوة المعرفة      ":يقول ابن تيمية  

  )1("ومن خبث الفطرة باألهواء الفاسدة ، نقص المعرفة

وكأن محبة اهللا بناء له أسـس       ،   هي الفطرة التي فطر اهللا القلوب عليها       �إذاً فحب اهللا    
والجـدران   ،  فاألساس الفطـرة  ،  وله أعمدة تقويه  ،  وجدران تحيط بأسسه ُأقيمت فوقه    ،  يقام عليها 

  . معرفة أسمائه وصفاتهواألعمدة، النعم

  :الفطرة: أوال
فالفطرة سبب رئيسي في أن محبة اهللا مغروسة في قلب كـل            ،   بفطرتنا �إننا نحب اهللا    

فالوجدان ال ينـسى    ،  لكن يشترك الناس جميعاً فيه    ،  هذا السبب ال يتفرد المسلم وحده به      ،  إنسان
 دوما إلى التعرف علـى ربـه        فهو الذي يدفعه لمحبة اهللا ويسوقه     ،  ربه مهما عطل المرء عقله    

فكيف بالمرء إن عـرف أن الحـق هـو اهللا           ،  ،فالقلوب مفطورة على حب الحق وبغض الباطل      
لكن قد يعرض لهذه الفطرة ألـوان مـن   ، إذاً فالمرء بفطرته يتجه بقلبه نحو ربه، تبارك وتعالى 

  .)2(الشبهات تحرفها وتصدها عن سبيل الرشاد 

 :والخضوع وهنا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا          والفطرة تقتضي المحبة والذل     
وهذا أصل الحنيفية التي خلق اهللا خلقه       ،  فال بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع اإلقرار به           "

فإذا كانت المحبة فطرية وهي مشروطة بالشعور لزم أن   ،  وهو فطرة اهللا التي أمر اهللا بها      ،  عليها
 والمحبة له أيضا فطرية ،ألنها لو لم تكن فطرية لكانت النفس قابلـة  يكون الشعور أيضا فطرياً، 

فعلم أن الحنيفية من موجبـات الفطـرة ومقتـضياتها          .... لها ولضدها على السواء وهذا ممتنع     
وع له واإلخالص له هو أصل أعمال الحنيفيـة وذلـك مـستلزم لإلقـرار               ـوالحب هللا والخض  

  )3(" والمعرفة 

  .)4("الفطرة تقتضي محبة اهللا :  " م  رحمه اهللاولذلك يقول ابن القي

                                                 

 139 / 3درء تعارض العقل والنقل، ) 1(
حقيقة التوحيد، بديع الزمان سعيد النورسي، دار سـوزلر للطباعـة   ،  )528 / 7(مجموع الفتاوى،     : انظر) 2(

 ) 175 / 1(،  174م، ص1988والنشر، 
 4/322درء تعارض العقل والنقل، ) 3(
 شاكر توفيق العاروري، رمادى للنشر، دار ابن      -يوسف أحمد البكري    : احكام اهل الذمة، ابن القيم، تحقيق     ) 4(

 2/1066 م، 1997 –هـ 1418ولى، الطبعة األ، حزم، الدمام، بيروت
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بل وهي مفطورة على حب صفاته      ؛   فقط   �وقلوب البشر ليست مفطورة على حب اهللا        
وتتعلق بكـل جليـل ،وتحـب    ، وحب كل جميل، فهي مفطورة على حب الحق ،  سبحانه وتعالى 

يضاهي ذلك من جمـال     لم  ،  الكمال ومن قام به ،فلو كان الخلق كلهم على أجمل رجل في الدنيا            
فأليهـم الجمـال    ،  بالشمس المـضيئة  ،  وكأنك تقارن سراجاً ضعيفاً يوشك أن ينطفئ      ،  اهللا شيئاً 
   )1(.والكمال

ومن هنا تعلقت القلوب بربها لعظمة أسـمائه         " :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      

�;�� �,���2i ��	� �: وجاللها، وكمال أوصافه وجمالها، قال تعالى في وصف أسمائه        OKCJ
 � � � � � � ��� � � �

�1� 
[ �: وقال في مدحها وعلو شأنها، )2( � ����
� Wt�
 �' �%# �C
 �#��� � � � D �� � � �� �  � )3(." )4(  

فإن غرست شجرة اإليمان انبتت الخيـر       ،  قابلة للغرس ،  لذلك كله فأرض الفطرة رحبة    
، أنبتـت لـصاحبها   ،   شجرة الجهل والهوى   وإن غرست ،  وذاق صاحبها حالوة إلى األبد    ،  الكثير

  .)5(�وذاق الهم والغم حتى يرجع إلى اهللا بفضل اهللا ، المعاصي والذنوب

  

  : التفكر في النعم يورث المحبة:ثانياً

، فلقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها      ،  اإلنعام من أقوى دواعي المحبة وبواعثها     
فقد يحب األجنبي الغريب لنعمة أمتن      ،  المرء دفعه فحب صاحب الفضل أمر اضطراري ال يملك        

وال أحد أعظـم    ،  ولذلك فإن المحبة وخاصة عند العوام تنشأ من مطالعة النعم واآلالء          ،  بها عليه 
وكلما سافر القلب متفكراً في نعم عليـه        ،  أحساناً وأكثر إنعاماً على العبد من ربه سبحانه وتعالى        

  .)6(مور في فضله وشعوراً بأنه المغ، زاد حباً لربه

                                                 

  ،  شفاء العليل  )470ص ( ، طريق الهجرتين )418ص(، روضة المحبين  )182ص ( الفوائد : انظر) 1(
محمود الرضواني، كتـاب    .،  أسماء اهللا الحسنى في الكتاب والسنة، د        )528 / 7(، مجموع الفتاوى    )307ص(

 )181ص (الكتوني، 
  180سورة االعراف، آية) 2(
 78سورة الرحمن، آية ) 3(
 16/322مجموع الفتاوى ) 4(
  34الفوائد، ص: انظر) 5(
 298 / 4 (-، إحياء علوم الدين )466ص (طريق الهجرتين، : انظر) 6(
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كَيفَ لَا تُحب واجِدك، وما انْفَكَكْتَ من  " :)1(وفي هذه المعاني يقول أبو الحسين الفارسي 
              ع كبجانِ حالِْإيم نَقْصو ،رِفَةعةُ الْمورينِ، وكُدقفُ الْيعض نلَكا، ودَأب لَا تَنْفَكقَطُّ، و هتمعاتُرِ نتَو ن

 هِل ِإلَييالْمو هتبح2(" م(  

لكن تكرار الجميل   ،  وإسداء الجميل لمرة واحدة يدفع بصاحبه نحو شكر صاحب الفضل         
ثم تتشعب فـي    ،  والحب يلتصق بشغاف القلب فال تفارقه     ،  يورث في القلب الحب   ،  مرة بعد مرة  

  .)3(سائر سلوكياته 

وكل حـسنة   . .وكل فضل لديه  . .مة منه كيف ال تحب من كل نع      " :وهنا سؤال نطرحه    
  )4("  كيف ال تحب من أحبك فغمرك وشملك بإحسانه ؟ ، وكل رحمة بتيسيره ؟. .بتوفيقه

  .سيجيب القلب المحبة الخالصة هللا رب العالمين وحده

قـال  ،  ومن كثرتها يعجر المرء عن إحـصائها      ،  والنعم على العباد ألوان وأنواع متعددة     
���� ���: تعالى �� � ��!,"# #���( ��	
 �� �_�@� e ��	
 MF�& 
�8) � ) �� �� � � � � � � �� � � � البد أن نعلم أن النعم على   و،)5(  	  

  .ونعمة مقيدة،  نعمة مطلقة:نوعين
  

  :النعمة المطلقة. 1

هي المتصلة بسعادة األبـد وهـي       " النعمة المطلقة هي كما عرفها ابن القيم رحمه اهللا            
، فمن المعروف أن حدوث أي نعمة للمرء تورث في قلبه سعادة ترتبط         ،  )6( "نعمة اإلسالم والسنة  

ولذلك كانت نعمة اإلسـالم هـي األعظـم ألن          ،  تكبر أو تصغر بقدر استفادتها من هذه النعمة       
  .بل وتمتد إلى الدار اآلخرة بخالف غيرها من النعم، سعادتها ال تخص الدنيا

                                                 

عبد الغافر بن محمد  ابن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد، الشيخ، االمـام، الثقـة، المعمـر،                     : هو) 1(
ي ثم النيسابوري، ولد سنة نيف وخمسين وثالث مئة، سير أعالم النبالء، شمس         الصالح، أبو الحسين الفارس   

 )19 / 18( م،  بيروت، 1993 هـ 1413الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة 
 )38 / 2(شعب اإليمان، ) 2(
 م،   1990هــ،   1410الجانب العاطفي في اإلسالم، محمد الغزالي، دار الدعوة، الطبعة االولـى،            : انظر) 3(

 287ص 
 121 م، ص 2004_ هـ 1425هبي ياريح االيمان، خالد ابو شادي، دار الراية، ) 4(
 18سورة النحل، آية ) 5(
اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية، ابن القيم، مكتبـة دار البيـان، الطبعـة الثالثـة،             ) 6(

  3م ص2000 -هـ1420
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=,;�-!�  � :يقول تعالى، بها في كل صالة واإلسالم هو النعمة التي ُأمرنا أن نطل       ¢
£,(
 �&8_
� �� �� �� � � D � �
 *:(��,(
 e� �3!,G2 5��,�=
 y,$ �3!G2 vF�&? .�/(
 ¢
+D � � �� �� � � � � �� � � � � �� �� � ��� � � � � � ��  ويبـين اهللا تبـارك   ، )1( 	��


)� � :وتعالى منهم الذين انعم عليم حين قال سبحانه� ��	
 �V� .0�� � �� � �� � ��&? .�/(
 �0 �x(�\� W�C� � �� � �� � � �� �� � � �
�,-!�# �x(�? .;"� :��@(
� O
83�(
� :-�8@(
� :!�(
 .0 �3!G2 ��	
6 � � �� � � �� � D � �� � �� � � � � � � D � � �� � � �� D � � فالـصراط   ،)2( 	 �

صراط الـذين   ،  الحق،  هو صراط الدين  ،  المستقيم الذي نطلب من اهللا في كل صالة أن يهدينا له          
والـشهداء  ،  والصديقين الذين صدقوا بهـم    ،  الذين دعوا إلى اإلسالم   ،  نعم اهللا عليهم وهم النبيين    ا

، والصالحين الذين صلحت قلوبهم وأعمالهم باتباعهم الحق المبين       ،  الذين قاتلوا حماية لهذا الدين    

)!,�[ ?�F �:يقول اهللا تعالى  ،  لذلك كله كان اإلسالم نعمة بنص القرآن الكريم       � � �� � � � ���,�i �,�( v,G� �� �� �� � �

���i ]tC�
 ��( v!L#� ��F�& ��!G2 vF¤?�6 � �� � � �� � � � � � � �� � � � �� �� � � �� � � 	 )3(.   

والنعمة بالتمام مع أضـافتهما إليـه       ،   لماذا وصف اهللا الدين بالكمال     :وهنا تساؤل بسيط  
ـ     ،  والعبد هو محل هذه النعمة    ،  الن اهللا هو المنعم   ،  سبحانه ين الكمـال   ومن جهة أخرى الفرق ب
 :�بدليل قول النبي ،  أن الكمال يخص بالصفات والمعاني ويطلق على األعيان والذوات   :والتمام

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجـة                 (
  . )4( )بنت خويلد

وأما الدين فإنـه    ،  والتمام يكون في األعيان والمعاني ونعمة اهللا أعيان وأوصاف ومعان         
واإلسـالم  ،  من هنا كانت نسبة الكمال الى الدين والتمام إلى النعمـة          ،  يتضمن األوامر والنواهي  

  )5(.فإن قيل بهذا االعتبار ال نعمة هللا على كافر فصحيح، نعمة تخص المؤمنين

، ويكفيك من اإلسالم أنه شرح صدرك به وأنار طريقك به، ولواله لكنت حطباً لجهـنم              

	�� X%# .0 #�& a2 �3� ]tC¥( �#8Z � تعالى   يقول ¦� .F�� � �D � � � � � � �� � � �E � �� � � �� �� � � فهـو الـدين الوحيـد      ،  )6( 	 �

                                                 

 6 ،5سورة الفاتحة، آية ) 1(
 69سورة النساء، آية ) 2(
 3سورة المائدة، آية ) 3(
 وضرب اللَّه مثَلًا ِللَّذين آمنُوا امرَأةَ       �باب قَوِل اللَّه تَعالَى     : أحاديث األنبياء، باب  :  صحيح البخاري، كتاب  ) 4(

 583، 3411: ، ح	فرعون ِإلَى قَوِله وكَانَتْ من الْقَانتين 
 4، اجتماع الجيوش اإلسالمية، ص )1/39( تفسير السعدي :  انظر)5(
 22سورة الزمر، آية ) 6(
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�tC[  ��المقبول عند اهللا     ��	
 8�2 .�8(
 ��� � � � � � D� � � 0. ��§ $y  �ال يقبل من العباد غيره     ،  )1( 	 ُ ��� � � �� � � � � �
 .G� ���i ]tC�
� � � 6 � � � � � �.�¨��
 .0 A�l©
 R �_� X�0 �-�� � � � � � �� � � � � ��� � �� � � � � 	 )2(.  

  :وتأمل عظمة هذا الدين لتعرف ما فيه من النعم عليك 

قال ،  والسيئة بمثلها واهللا يعفو ويغفر    ،  واهللا يضاعف لمن يشاء   ،  الحسنة فيه بعشر أمثالها   
الها ،وأزيـد ،ومـن جـاء       من جاء بالحسنة فله عشر أمث     (:  فيما يرويه عن ربه     �رسول اهللا   

بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها ،أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ،ومن تقـرب                
منى ذراعا تقربت منه باعا ،ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ،ومن لقيني بقراب األرض خطيئة               

  )3( )ال يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة

��0m� 5�,� .,0 e,.  � :قال سـبحانه  ،  يئاته حسنات ومن جاء ربه تائباً غفر له وأبدل س        � � �� �� � �
K!"# 
#��$ ��	
 ���� H��;" ���x!C ��	
 W8� �x(�\� ���Z tF2 �F2�6 � E � � �� 6 � � D � � �� � �� � � � � � � � �� � D� � � � �� � 6 6	 )4(   

  

  : النعمة المقيدة.2

لى الوجـود دون أن     فاهللا أخرجه من العدم إ    ،  من أعظم النعم المقيدة على اإلنسان خلقه      
  .وعلى سائر خلقه فضله، فأحسن خلقه، خلقه سليماً معافى، يكون لإلنسان في ذلك يد أبداً

ولم يخلقه بكلمة كن فيكون وهو الذي أمره بين الكاف والنون ولكن خلقه بيديه تفـضالً                
��Gl �= 8q;� �? ���0 �0 w!G%� �� W-,�:وتكرما فهو القائل   � �� � � � ��� �� � � �� � � �� � � � � .,0 v,�� ]? H«��,C? �8,!% v� � �� � � � � � �� � � �� �� � �

:(�,�(

�&,;�� R ?",;. �-,��� �خلقه في احسن صورة يقول سبحان       ،  )5( �  �,�-Gl 8,-(E �� � � �� � � �� � �� � � � � � � � � 
، جمال هيئة وبديع تركيب، ي الحسنة ولكنها الباطنة أيضاًـرة فقط ه ـ، ليست الصورة الظاه   )6(


); �  :�يقول   �Gl� � � �y@,=
 X,!(�� ��#�,Z .;,"\� ��#�,Z� ���% I#J
� H
�K� �� � ��� ��� � � � � � �� � � � � � � � � � � �� �� � D � � � �� )7( ،

                                                 

  19سورة آل عمران، آية ) 1(
 85سورة آل عمران، آية ) 2(
 1079ص ، 2687:فضل الدعاء والتقرب الى اهللا، ح:الذكر والدعاء، باب: صحيح مسلم، كتاب) 3(
 70سورة الفرقان، آية ) 4(
 12آية ، رافسورة االع) 5(
 4سورة التين، آية ) 6(
 13سورة التغابن، آية ) 7(
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0,. #�",� �-�,�
 ),X  �ولما أراد أن يبث فيه الحياة نفخ فيه من روحه            X!� v}�&� X���C 
'g�� � � � � �� � � �� � � �� � �� � �� � � �
.�84�,C� � � ��)-,im �,�% �,�0�� 8[  �على كل مخلوقاتـه     فلما استوى اإلنسان مخلوقاً كرمه      ،  )1 (� � � �� � �� � �� � �

t!�,�� �,�-Gl .¬ yz� a2 �_��G��� H�!V(
 .0 �_����#� �<(
� «(
 R �_��Go�6 � � � � �� � � � � � � �� �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� E � � D � � �� � � � D � � � )2( ،
 :ر إذ قـال جـل وعـال       ولم يقف األمر إلى حد إحسان الخلق والتكريم بل وتجاوزه الى التسخي           

����,���� ]�,-( H�,�© �,(' R �� X,�0 �,�!� I#J
 R �,0� H
�K;(
 R �0 ��( �}C�� �� � � � � � � � � �� E �� � � �� � 6 � � �� � E � � � �� �� � � � �� � � � � ���)3( 
  .)4(فالخلق من النعم العظيمة التي أنعم اهللا عينا بها  

، فجسم مملوء بـالنعم   _ نسان  اال_ فكيف لو تأملنا النعم في هذا المخلوق        ،  هذا في خلقه  
" _ رحمـه اهللا    _ يقول ابن القيم    ،  التى لو تخلفت واحدة على بساطتها لتحولت حياته الى جحيم         

وله عليه في كل يـوم      ،  التي ال تكاد تخطر ببال العبد     ،  ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس      
وكل ،   أربع وعشرين ألف نفس    فإنه يتنفس في اليوم والليلة    ،  وليلة فيه أربع وعشرون ألف نعمة     

فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربع وعشرين ألف نعمة فما الظن              ،  نفس نعمة منه سبحانه   
  .)5("بما فوق ذلك 

  :وتأمل حولك تجد نعم اهللا تحيط بك من كل ناحية
��?l, �في الدنيا النصر والغنيمـة  ، فتح لك الفتوح في الدنيا واآلخرة    ،  اهللا هو الفتاح   � � {��

:�0c=
 �%� >��� ���� ��	
 .0 £& �[��� � � � �� �� � D �� � ) ) � � �  � � � ) � � � يقول الباري ، وفي اآلخرة يفتح لك الجنان، )6(	  �

5 � :سبحانه�,%J
 �,p M<��0 �82 H��4� � � � � �� � � ��� 6 � � �� E ، ، وفيها مـا ال عـين رأت وال أذن سـمعت       )7( 	��


	��  �فلن يغلقه عليك أحد ، تحه أنه إن فتح لك باباًويكفيك من ف، والخطر على قلب بشر ���� �0� � � � �
�p �;¬ t� Mo# .0 S��G(�� � � E � �� � � � � �� � �   )9(.فله الحمد في األولى واآلخرة، )8( 	��

                                                 

 29سورة الحجر، آية ) 1(
 70سورة االسراء، آية )  2(
 13سورة الجاثية، آية ) 3(
، أسماء اهللا الحسنى في الكتاب والـسنة، محمـود عبـد الـرازق              )9ص،  ص  ( ، الحب بين اهللا وعباده،      )4(

 )75 / 2(الرضواني 
 466ص، تينطريق الهجر) 5(
 13سورة الصف، آية ) 6(
 50سورة ص، آية ) 7(
 2سورة فاطر، آية ) 8(
 81اسماء اهللا الحسنى، تاج الدين نوفل، ص ) 9(
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وهـم محـل    ،   وآخراً العطاء أوالً ومنه   " :وجميل ما ذكره ابن القيمرحمه اهللا حين قال       
 لعبد لـه ،   تقرب بهذا إلي أقبله منك، فا     :  ،أعطى عبده المال، وقال    إحسانه كله ،منه أوال وآخراً    

فهو المعطي أوالً وآخراً ،فكيف ال يحب من هذا شـأنه ؟، وكيـف ال               ،  والمال له ،والثواب منه   
يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره ؟،ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منـه ؟                 

  .)1(" إلحسان منه ؟، فسبحانه وبحمده ال إله إال هو العزيز الحكيم ،ومن أولى بالكرم والجود وا
  

  : بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يورث المحبة����التعرف على اهللا :لثاًثا

هذا الحب  ،  إن المتأمل لصفات الباري تبارك وتعالى ال يملك إال أن يحبه حباً يمالً الفؤاد             
فيوجـب لـه    " :هذا المعنى صاحب الفوائد إذ يقولويؤكد ، فهو الزاد، هو خير ما عرفت العباد 

، والسرور بخدمته ،  واألنس والفرح به  ،  والشوق إلى لقائه  ،  شهود صفات اإللهية المحبة الخاصة    
 ويصير هـو    ،  والفرار من الخلق إليه   ،  واللهج بذكره ،  والتودد إليه بطاعته  ،  والمنافسة في قربه  

،  واالفتقـار إليـه    ،   الربوبية التوكل عليـه    ويوجب له شهود صفات   ،  وحده همه دون ما سواه    
  .)2("والذل والخضوع واالنكسار له ، واالستعانة به

، وتتودد إليه ،  فتقبل على صاحب الجالل   ،  ويشدها الكمال ،  فالنفس اإلنسانية تنبهر بالعظمة   
، ولو نظر احدنا إلى شخصيات العظماء لوجد ان ما شده إليها هو ما اتصفت به من صفات حسنى                 

 �وبمقارنة بسيطة بين صفات أي عظيم مـن هـؤالء وصـفات اهللا              ،  ركت في نفسه أيما أثر    فت
  )3(.ولتغير قلبه نحو ربه بالكلية أمام عظمته سبحانه وتعالى، النبهرت نفسه بالبون الشاسع بينهما

فهو يحبب أعماالً دون غيرها     ،  ويرتبط حب اهللا في قلب العبد بحب صفاته ارتباطاً وثيقاً         
الذي أحـب   ،  فانظر إلى الصحابي الجليل   ،  �الرتباط هذا العمل بصفة من صفاته       ،  لعبدلقلب ا 

  � فعن عاِئـشَةَ  فأحبه الباري سبحانه وتعالى بحبه لها       ،  �سورة اإلخالص ألن فيها صفة اهللا       
 النَّبِي لَا�َأني صف ابِهحُأ ِلَأصقْري كَانو ةرِيلَى سلًا عجثَ رعب  دَأح اللَّه وبِقُْل ه مخْتفَي هِما ، تفَلَم 

     ِللنَّبِي وا ذَِلكوا ذَكَرعجفَقَالَ  �ر  :     ذَِلك نَعصي ءشَي ِلَأي لُوهفَقَـالَ   ،   س َألُوهـفَةُ     " : فَسـا صِلَأنَّه
  .)4()َأخْبِروه َأن اللَّه يحبه( :�،  فَقَاَل النَّبِي "بها الرحمنِ وَأنَا ُأحب َأن َأقْرَأ 

                                                 

 468طريق الهجرتين، ص) 1(
 70الفوائد، ص ) 2(
  ) 162_161ص ( الجانب العاطفي في اإلسالم، : انظر) 3(
  ُأمتَه ِإلَى تَوحيد اللَّه تَبارك وتَعالَى،        � جاء في دعاء النَّبِي      باب ما : التوحيد، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) 4(

 1259، ص7375، :ح
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فإن الناظر المتأمل في صفاته ،  تغرس شجرة الحب في قلب العبد بقوة      �إن صفات اهللا    
 " :_رحمه اهللا _ وفي هذا يقول الحسن البصري ، ال يملك إال أن يحبه سبحانه وتعالى مأل الفؤاد

ولعلنا نستعرض في بحثنا هذا كيـف أن        ،  )1(" ومن عرف الدنيا زهد فيها       ،  من عرف ربه أحبه   
  :التأمل في بعض صفات اهللا وأسمائه يجعل العبد محباً لربه ،ومن ذلك

 له كمال الوجود والحياة والقيومية ،فاهللا خـالق كـل           ،  الحي القيوم ،  اهللا هو الخالق الموجد   . 1
، ور الوجـود  وما العبد إلى شيء تكرم الباري عليه فأخرجه من ظلمات العدم إلى ن            ،  شيء

إال ،  فهذا ليس إال شيئاً بسيطاً من صفة الخلـق        ،  وعلى هذه العظمة في الخلق والكرم والمنة      
ولو لم يعاملنا اهللا إال     ،  وهو خلق اهللا للعبد فما بالك لو استعرضنا خلق اهللا للكون وما فيه ؟             

  .بهذه الصفة لوجب الحب له في قلوبنا مأل الفؤاد

، وكل ما حولنا ليدل على جمالـه سـبحانه وتعـالى          ،  لجمال فطرة وحب ا ،  اهللا هو الجميل  . 2
، فأما جمال المظهر فهو الحسن الظـاهر      ،  وجمال المخبر ،   جمال المظهر  :والجمال نوعان 

، ران اجتمعا في حقه سبحانه وتعالى     واألم،  وأما جمال المخبر فهو حسن الصفات ومكارمها      
  .)2() الجمالإن اهللا جميل يحب( :�فهو الجميل يقول المصطفى 

وهـي  ،  وانطالقاً من هذا فإن أعز وأعظم أنواع المعرفة معرفة الرب سبحان بالجمـال                
لكن أتمهم  ،   بصفة من صفاته   �فكل عبد تعرف على اهللا      ،  معرفة ال يحققها إال القليل من الناس      

الكمـال  : الجالل يقوم على ركنـين    ،  معرفةً هو من عرف الرب سبحان بكماله وجالله وجماله        
  .)3( والجمال بلوغ الحسن منتهاه ، والجمال؛ فالكمال هو بلوغ الوصف أعاله

 ،بالجمال منـه  وال يوجد في هذا الكون من هو أحق          " :يقول ابن القيم رحمه اهللا تعالى           
، وجمـال األفعـال   ،   جمال الذات وجمال األوصاف    : فله �فكل جمال موجود من آثار صنعه       

  .)4(" وأفعاله كلها جميلة ، وصفاته كلها صفات كمال، سنىاسماؤه كلها ح، وجمال األسماء

ومما يدل علـى    ،  ومن عظمة هذه الصفة أنها تدلك على غيرها من أسماء اهللا وصفاته           
واسم اهللا الجميل يدل باللزوم على الحياة والقيومية والحسن والعظمة           " :ذلك ما ذكره الرضواني   

والجالل، واسم اهللا الجميل دل علـى صـفة مـن           وغير ذلك من صفات الكمال      ،  والعلو والعزة 

                                                 

 294 / 4، إحياء علوم الدين) 1(
 63، ص91: تحريم الكبر، ح: االيمان، باب: صحيح مسلم، كتاب) 2(
 78 / 2الكتاب والسنة، الرضواني،  ، أسماء اهللا الحسنى في 65الجامع ألسماء اهللا حسنى، ص : انظر) 3(
 141أسماء اهللا الحسنى، ابن القيم، ص ) 4(
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حجب الـذات بالـصفات وحجـب        " " :�ولخص هذا كله قول ابن عباس       ،  )1("صفات الذات   
،  )2("  ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجالل           الصفات باألفعال، فما  

  )3(.ذات والصفات واألفعالوالجالل منتهى الحسن والعظمة في ال، والجمال احد أركان الجالل

  :قال اَألحنَفَ بن قَيسٍ

الُهما جيَل فَممالْج ْأتي لَم هجيُل الْومِإذَا جو             

 الُهمتاحو الْفَتَى ِإالَّ تُقَاه َأخْالَق را خَي4(                                              م(  

جماله سبحانه على أربع مراتـب جمـال الـذات وجمـال            : " مه اهللا يقول ابن القيم رح   
الصفات وجمال األفعال وجمال األسماء فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله 
كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، وأما جمال الذات وكيفية ما هو عليه فأمر ال يدركه سـواه                 

  )5(" لوقين منه إال تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عبادهوال يعلمه إال اهللا، وليس عند المخ

  :يقول الشاعر

  وقلبي بذكرك دون انشغال    ****  ي ـلساني بذكرك لم ينثن

  يؤذن ما بين صدري بالل   ****   د ـفي مسج كأني بقلبي 

  )6(فأنت جميل تحب الجمال    ****   يء ـل شـي كـأحبك ف
  

فيكفيـك حـديث   ،  ونَصف جمال هذه الذات الجليلة    ،  �ولو حق لنا ان نتكلم عن جماله        
    )8()خلقه ما انتهى إليه بصره من)7(حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه : (�النبي 

                                                 

 78 / 2أسماء اهللا الحسنى في الكتاب والسنة، الرضواني، ) 1(
 66الجامع في أسماء اهللا الحسنى، ص ) 2(
  )75_74 /  2(السابق ) 3(
 .10/195سنن البيهقي الكبرى ) 4(
 .182الفوائد،  ص ) 5(
  133هللا الحسنى، تاج الدين نوفل، صأسماء ا) 6(
 ابـن  -سبحان اللّه، نهاية في غريـب األثـر   : قُلْت. محاسنُه ألنك إذَا رَأيت الحسن الوجه    : سبحات الوجه ) 7(

 2/833، األثير
ه في قوله عليه السالم إن اهللا ال ينام وفي قوله حجابه النور لـو كـشف            : االيمان، باب : صحيح مسلم، كتاب  ) 8(

 98، ص179ألحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ح
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فهو ،  كانت أعظم نعمة يمن اهللا بها على أهل الجنة هي رؤيته سبحانه وتعالى            ،  ومن هنا 

�,,;� �ســبحانه القائــل  
��;,,"? .�/,G(� �� ��� � �� � �� �,,x(�? M,,(' e� �,� �3_�,,4� �,,_�� e� Ai�,��� �� � �� �� ) �� �� � � � � � � �) � )� � � �� � �

��8,(�l �,3!� �,_ M��
 5�<Z?� � � �� � �� � � � � ��� فلم يعط أهل ، وفُسرت الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم، )1(  ��
، فبرؤيتـه قـرت العيـون   ، الجنة نعمة تضاهي نعمة النظر إلى وجهه سبحانه لجماله وجاللـه      

وَأسَألُك لَذَّةَ النَّظَرِ ِإلَى وجهِك والـشَّوقَ ِإلَـى          (:�، ولذلك كان دعاء النبي      )2(حت القلوب   وفر
             ينتَدهاةً مدلْنَا هعاجانِ واِإليم نَّا بِزِينَةيز اللهم،لةضم تْنَةالَ فو ةرضم اءررِ ضفي غَي 3()ِلقَاِئك( ،

ومعطي الجمال أولى به فكـل      ،  جميل الذي أعطى كل ما في هذه األكوان الجمال        فهو سبحانه ال  
وفي جماله سبحانه   ،  وجمال اآلخرة أعظم  ،  �جمال في هذه الدنيا باطناً كان أو ظاهراً من اهللا           

   :يقول الشاعر

  اِئرِ هذه األكْوانِــماُل سـوج   ****     ه ذَاتَه وصفَاتهــال شَيء يشْبِ

نَْأوع درأجفَانِـلْى وري العذ د     ****   انِـــأفعرهبالب اءماألساِل و  

  :ومن جمال صفات اهللا وأفعاله   ****    )4(ك ذي بهتَانِ ـسبحانَه عن إفْ

ومـن  ،  فملكه دائم الينقطـع   ،  هو الملك الجميل الذي له كمال الملك فال ينازعه فيه أحد          
وال يستتب األمـر    ،  بخالف ملوك الدنيا فلهم المنازع    ،  العدل فال يظلم فيه أحد    جماله قيامه على    

فإن كان فيهم من    ،  وكثيراً منهم من ضيع جمال ملكه بظلم الخلق وضياع الحق         ،  لهم حتى ينقض  
فهـو  ، سلب دوام الحال عليه ودوام الحال من المحـال      ،  جمع شئياً من الكمال والجمال في ملكه      

بالكمال والجمال هو رب العزة والجالل، وكل اسم من أسمائه له فيه مطلـق              وحده الذي اتصف    

[�: الكمال والجمال كما قال سبحانه���
� Wt�
 �' �%# �C
 �#��� � � D �� � � �� � 	 )5(.)6(  

، ولم يظهر من العبد إال الجميل لخلقه، ومن جماله انه هو  الغفار الذي علم القبيح فستره    
ستر ، ستر قبيح النوايا، واشهره بين الناس بحسناته على قلتها، على كثرتهافلم يفضحه بمعاصيه    

                                                 

 36سورة يونس، آية ) 1(
، حـادي  )362 / 1(، تفسير الـسعدي،  )62 / 15(، تفسير الطبري، )262 / 4(تفسير ابن كثير،   : انظر) 2(

 )227ص (، األرواح، ابن القيم، تحقيق  زائد بن أحمد النشيري، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع
، صححه الحاكم في مستدركه، 3/54، 1305: نوع آخر من الدعاء، ح: االمامة، باب: كتاب، سنن النسائي) 3(

  516ص 
 )64ص (صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة،  ) 4(
  78سورة الرحمن، آية ) 5(
 ، )78 / 2(أسماء اهللا الحسنى في الكتاب والسنة، : انظر) 6(
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إنَّك ما دعوتَني ورجـوتَني     ،  يا ابن آدم  ( :وهو مع هذا كله يقول لعبده     ،  المعاصي وسوء الفعال  
ثُم استَغْفَرتَني ، نُوبك عنَان السماءلَو بلَغت ذُ ،   يا ابن آدم   .غَفَرتُ لَك علَى ما كَان منْك والَ ُأباِلي       

ثُم لَقَيتَني الَ تُشْرِك بِـي      ،  ِإنَّك لَو أتَيتَني بِقُرابِ اَألرضِ خَطَايا     ،   يا ابن آدم   .غَفَرتُ لَك والَ ُأباِلي   
  .)1()َألتَيتُك بقُرابِها مغْفرةً، شَيئاً

تاب على الغامدية توبة لو ،   ورفعهم إلى درجة الشهداء    غفر لسحرة فرعون ما كان منهم     
  )2(.وال يزال يعفو ويغفر، وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم

، جمالـه يـسلب اللـب     ،  جمال اللفظ والمعنى  ،  القرآن الكريم ،  ومن جماله جمال كالمه       
وتطلـب المزيـد   ، هـر ال تملك حين تقرأ إال أن تنب  ،  ويمالً النفس سروراً وبهجة   ،  ويشغل القلب 

فكم أحـب النـاس أديبـاً أو     ،  هذا الكالم مع جماله ال تملك إال أن تحب قائله         ،  فتستزيد وتستزيد 
  .هل تجد له مثيالً ؟، فكيف إذا تأملت القرآن، شاعراً لفصاحته

وفتح بمقاليد هدايتـه مقفـالت   ، اهللا الذي جمع ببديع حكمته أشتات العلوم بأوجز كتاب  "     
حلواً على  ،  وأفصح كالم ،  وأوجز لفظ ،  وأحسن نظام ،  بأبلغ معنى ،  صح خطاب أنزله  الفهوم ،ألف 

جامعـا لمـصالح    ،  ممر التكرار،  جديداً على تقادم األعصار، باسقا في إعجازه الذروة العليـا            
  .)3(" اآلخرة والدنيا 

الذي أنزل على عبده الكتاب تبـصرة ألولـي          " :ووصف صاحب اإلتقان القرآن فقال        
اب وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علمـا      األلب

وأعذبها نظما ،أبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج وال مخلـوق ال شـبهة فيـه وال                   
  )4(" ارتياب 

فهو اليسير على القراء كانوا عواماً أو علمـاء إذ          ،  فعالً في هذا الكتاب العجب العجاب         

)-��m � �قول  ي �&Q� 8-(�� � � �� �� �� � � � ��8,0 .,0 �3� ��/G(E �� � �� � � � � � � D 	 )5(        يحمل بين طياته ما يصلح الفـرد ،

  .وتصلح به الدنيا واآلخرة، والمجتمع على حد سواء

                                                 

، صححه االلبـاني  5/548، 3540: في فضل التوبة واالستغفار، ح: الدعوات، باب : ذي، كتاب سنن الترم ) 1(
 1/250في السلسلة الصحيحة، ص

  131هبي ياريح االيمان، ص:انظر) 2(
إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر،  شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الـدمياطي،                  ) 3(

 5م، ص 1998هـ1419الطبعة األولى، بنان، دار الكتب العلمية، ل
 1/2اإلتقان في علوم القرآن،  عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي، مطبعة حجازي، القاهرة، ) 4(
  17سورة القمر، آية ) 5(



 محبة العباد لربهم بين االعتدال والغلو

          

 75 

 الفصل الثاني

وقراءته لوحدها من أعظـم     ،  ولعل ابن القيم رحمه اهللا جعل مجالسة هذا الكتاب العظيم             
  .)1(وتقرب العبد من ربه ، ة اهللا في قلب العبداألسباب التي تغرس محب

وأمرهم بـالتقوى   ،  ولمحبته لخلقه سبحانه للجمال أنزل لهم لباساً وزينة تجمل ظواهرهم             

#�  � :فهو القائل سبحانه في كتابـه     ،  لتجمل بواطنهم �,� �,C�( ��!,G2 �,�(b&? 8,� ]im �,�% �,�� � � � � �� 6 � � � �� �� �� �� � �� �

� ���#� ���m�C� � �6 �� � ������/,� �,3G�( ��	
 H��m .0 �(' yl �(' {�-�(
 S�(� � � � � �� � � �� � �� � � � �� � � � �� �) � ��فلم يجعـل  ،  )2( 	 
بل زاده من فضله ما يتجمل به في ثيابه    _ وهو الضروري _ اهللا لبس العبد ما يستر عورته فقط        
 ر لباس له في الدنيا ثم أتم عليه فضله بأن جعل التقوى خي، من الريش وسائر ما يتجمل العبد به    

 جمال المظهر بالتزين بالريش وما شـابهه        :يتجمل بها في أفعاله ،فهو رزقه الجمالين      ،  اآلخرةو
فإن كان األول يبلى فإن الثاني ال يبلى بل يبقى معه في اآلخـرة              ،  ،وجمال الباطن وهو التقوى   

 :كان فيمن قال اهللا عنه    ،  انحتى إذا جاء يوم القيامة فكان بهذا اللباس من أهل الجن          ،  فهو خير له  
� 
#�¨� AP& �_�-(�6 � �� �� � �6 � � � � *
�,��"� M,�4 
�«,Z K,% �_
b4�6 �� �� � � � � � � �6 � �� فجعـل وجـوههم جميلـة    ، )3( 	��

  )4(.وقلوبهم ممتلئة بالسرور، وأبدانهم حلوة بالحرير، بالنضارة

   :ونخلص من هذا كله إلى

 لذة النظـر لوجهـه   مجنة كله ال يساوي شيئاً أما أنه الجميل في ذاته جماال يجعل نعيم ال           
؛ بل هي أحسن األسماء وأجملها على اإلطـالق       ،  فإنها كلها حسنى  ؛  وأما جمال األسماء  " الكريم،

  .ليس فيها أبداً ما ليس بحسن وال جميل،  دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجاللفكلها

بل هـي   ،  ونعوت ثناء وحمد  ،  ت كمال ومجد  فإن صفاته كلها صفا   ؛  وأما جمال الصفات      
ال سيما صفات الرحمة والبر والكـرم والجـود         ،  وأكملها آثاراً وتعلقات  ،  أوسع الصفات وأعمها  

فإنها دائرة بين أفعال البر واإلحسان التي يحمد عليهـا          ؛  وأما جمال األفعال  ،  واإلحسان واإلنعام 
فليس في أفعاله عبـث وال  ؛ تها للحكمة والحمدوبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافق    ،  ويشكر

: قال سبحانه وتعالى  ،  بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة       ،  سفه وال جور وال ظلم    

                                                 

 3/17مدارج السالكين، : انظر) 1(
  26سورة األعراف، آية ) 2(
  12 -11سورة اإلنسان، آية ) 3(
  ، اسماء اهللا الحسنى، ابن القيم،  )285ص ( ، تفسير السعدي )401_ 3/400( فسير ابن كثير ت: انظر) 4(

 ) 145ص( 
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� �!-�;,0 ¢
+ a2 s# ��E � E �� � � �� � � D � فإن األفعال  ؛  وألن كمال األفعال تابع لكمال الذات والصفات      ،  )1(	 �
  .)2(" األفعال فال غرو أن تكون أفعاله أكمل ؛  أكمل الصفاتأثر الصفات، وصفاته كما قلنا

وقد يرد هنا سؤال لماذا كل هذا التفصيل في الكالم عن اسم اهللا الجميل ونحن نتكلم عن                     
  المحبة وأسباب حصولها ؟ 

والتعبد باسمه الجميل  " :يجيب عن هذا التساؤل اإلمام السعدي رحمه اهللا تعالى حين قال        
  )3(". بته، والتأله له يقتضي مح

وقصص المحبين والعشاق في هذا الباب      ،  فأحب صاحبه ،  فكم إنسان أغراه جمال المظهر    
الخ من بعض الجمال الخارجي،     ..  .أو حسنٍ في الوجه   ،  فيتغزل بجمال العينين  ،  مما يطول شرحه  

مـال البـسيط واهبـه      ولذلك فإن العبد لو أدرك أن هذا الج       ،  فيذوب حباً ويغدو لحبيبه طائعاً ذليالً     
  .لقطع الحب عن الخلق كلهم وجعل قلبه لربه وحده، وأجمل في صفاته، أجمل في ذاته، أجمل

وكم أحب النـاس أصـحاب      ،  وكم إنسان أسره جميل لغيره عليه حين صنع له معروفاً         
فكيف لو أدركنا أن هذا ليس إال من فضله سـبحانه           ،  مكارم األخالق لحسن صنيعهم مع غيرهم     

فهل يجوز لنا بعد صنائع المعروف      ،  فهو صاحب الجميل األعظم والحسنة الكبرى علينا      ،  وتعالى
  .وحده ال أحد معه، والود الخالص،  ؟ فله الحب األوفر�هذه أن ال نحب اهللا 

حتى إذا  _ النعمة  _ واهللا سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب           " :يقول ابن القيم    
اب اآلخر، وهو باب األسماء والصفات ،الذي إنما يدخل منه إليه خواص            دخلوا منه دعوا من الب    

عباده وأوليائه ،وهو باب المحبين حقا الذي ال يدخل منه غيرهم ،وال يشبع من معرفتـه أحـد                  
منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ ،فإذا انضم داعي اإلحسان واإلنعام إلـى                  

  )4(" م يتخلف عن محبة من هذا شأنه إال أردأ القلوب وأخبثها وأشدها داعي الكمال والجمال ل

حتى إذا رأى إنعـام ربـه       ،  ومن هنا نخلص أن محبة العبد لربه أمر كامن في فطرته          
الزمت ، ثم إذا نظر في صفات اهللا وأسمائه تبارك وتعالى        ،  �زاد حبه هللا    ؛  إحسانه عليه  و ،عليه

   .محبته القلب فلم تفارقه أبداً

  

                                                 

 56سورة هود، آية ) 1(
 ) 64ص (صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة،   ) 28ص( تفسير أسماء اهللا الحسنى، السعدي ) 2(
  29تفسير أسماء اهللا الحسنى، ص) 3(
 470ص  ، جرتينطريق اله) 4(
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  : مراتب المحبة في قلوب العباد:المطلب الثاني 
0. 2�3�,F� �,&i� X;,��( �,U   �يقول تبارك وتعالى     ��!�VZ
 .�/(
 5���(
 ��k#�? �k� � � � � � � � �� �� � � � �) � � �� � � �� � � � � � � � �� � � ��

��	
 �'g% H
y��% �%�C �3�0� 8@�-0 �3�0�� � � � � �� � � �� � � � � ��� ) � �� ) � �� ��، في محبة اهللا أصناف ودرجـات  فالناس    ،  )1( 	 

 رحمهم اهللا وغيـرهم  )2(وابن رجب الحنبلي ، وقد مال جماعة من العلماء على رأسهم ابن تيمية    
والناس في كل مرتبة مـن هـذه المراتـب     ،  إلى جعل الناس في المحبة على مرتبتين أساسيتين       

  :وهي على النحو التالي، فهم ليسوا سواء، يتفاوتون فيها على درجات

  :)محبة المقتصدين( المرتبة األولى المحبة الواجبة :أوالً

 مـن   �وبغض كل أمر أبغضه البـاري       ،  �وهي تقتضي محبة جميع ما أوجبه اهللا        

��i 0,.  �: يقول �األشياء وحتى األشخاص فاهللا     �,� �,l©
 ]�,!(
� ��	�,% ��,�0c� �,0�� 8j e�  � � � �� � � � 6� � �� �� �� �� � � �� � �

#� ��	
 i�"� � � ���y�,2 �? �[
�,l� �? �_O��%? �? �_O�%m 
�&�� �(� X(�C� � � � � �� �� � �� � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � ، وهـذه المرتبـة   )3( � �

، وهي توجب في حق صاحبها بغض أعداء اهللا وجهادهم        ،  فرض الزم ،  واجبة في حق كل مسلم    
�   ��Z XG!C R ��G��-� .�/(
 >� ��	
 ��9 � �  � � � � �� � �� � �� �� �Y�,Z�0 ��!�% �[\�) � � �� � � � �) � � اهللا فهو ال يخشى في ، )4( 	 �

، �ومن هنا فإنه ال يجوز لمؤمن أن يحب أحداً مثل أو أعظم من محبته هللا ولرسوله               ،  لومه الئم 
يضاهي في قلبه محبـة      ن ال كل ذلك البد أ   ،  لدهوال ماله وال و   ،  ولو كانت نفسه التي بين جنبيه     

يـا  :  ُ � فَقَاَل لَه عمـر    �، أنه كان آخذاً بِيد عمر بنِ الْخَطَّابِ       �ي  بدليل ما ورد عن النب    ،  ربه
              ي فَقَاَل النَّبِينَفْس نِإلَّا م ءكُلِّ شَي نم ِإلَي بلََأنْتَ َأح وَل اللَّهستَّى     ( :�رح هدي بِيي نَفْسالَّذلَا و

                                                 

 32سورة فاطر، آية ) 1(
عبد الرحمن المعروف ابن رجب الحنبلي، العالم الفاضل الحافظ الشيخ زين الدين، قد صنف اإلستغناء               : هو) 2(

بالقرآن، وكانت وفاته في سنة خمس وتسعين وثمانمائة، طبقات المفسرين،  أحمد بن محمـد األدنـروي،                 
، 1997ة المنورة، الطبعـة األولـى،   ـ المدين–م ـكتبة العلوم والحكسليمان بن صالح الخزي،  م     : تحقيق
 .353ص 

 22سورة المجادلة، ) 3(
 4سورة الصف، آية ) 4(
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    كنَفْس نم كِإلَي بَأح َأكُون(  ،    رمع ي        :�فَقَاَل لَهنَفْس نم ِإلَي بلََأنْتَ َأح اللَّهو ،الْآن فَقَـاَل  ،   فَِإنَّه
  النَّبِي�: )  رما عي ؛ أي اآلن بلغت كمال المحبة الواجبة، ويتبع هذه المحبة الرضا التام            )1( )الْآن

ـ  �فاهللا  ،  والخضوعوليس مجرد االنقياد    ،  بحكم اإلسالم  ��,�0c� e �,%#� t,�� "�,�   �:ول يق � �� �� D �� �� � � � �
K!G;,� 
�FG;,�� v!�,� �,¬ �4�" �3;�&? R 
�8` e �k �3�!% �q7 K!� ��F��6 �� � �� � � � � � � � � � � �� � � �� � � �D � 6 � � �� � �� D � � � �� � � � � D فـإن   )2(� �

 يكـون اهللا    محبة العبادة وهـي أن    ،  يأتي باإليمان الواجب حتى يأتي بالمحبة الواجبة       المؤمن ال 
��0.   �:ه اهللا تعالىقولل، فإن شاب قلبه غير ذلك وقع في الشرك، ورسوله أحب إليه مما سواهما ��

��	
 ><� �[�� 
i
8&? ��	
 ��i .0 /}�� .0 S��(
D � �  6 � � �� � � � �� � �� � � �� � � � �� � )3(.)4(  

تقتضي الذل والخضوع محبة العبادة هي المحبة التي  " :وعن هذا المعنى يقول الراجحي
والتعظيم وكمال الطاعة، وإيثار المحبوب على غيره، فهذه إذا صرفت لغير اهللا كان العبد بهـا                

  )5( "مشركا من الكافرين

فمن أحب اهللا ورسوله محبة صادقة من قلبه  " :ويؤيد هذا المعنى قول ابن رجب الحنبلي   
ويرضي مـا   ،  ره ما يكرهه اهللا ورسوله    ويك،  أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه اهللا ورسوله         

وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحـب       ،  ويسخط ما يسخط اهللا ورسوله    ،  يرضي اهللا ورسوله  
ارتكب بعض ما يكرهه اهللا ورسـوله أو تـرك     ،  فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك     ،  والبغض

ه الواجبة فعليه أن    دل ذلك على نقص محبت    ،  بعض ما يحبه اهللا ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه        
  . )6( "ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة، يتوب من ذلك

  :محمود الوراقوفي هذا يقول الشاعر 

  ي القياس بديعـحاٌل فـذا مـه    ****    ى اإلله وأنت تُظْهِر حبهـتَعص

                                                 

 1132، ص 6632:وايم اللَّه، ح �باب قَوِل النَّبِي : األيمان والنذور، باب: صحيح البخاري، كتاب) 1(
 56سورة النساء، آية ) 2(
 165ية سورة البقرة، آ) 3(
، الحب بين اهللا وعبـاده، نبيـل        )61 / 10(،  ، مجموع الفتاوى   )278_ 2/259( ،  جامع الرسائل : انظر) 4(

، فوائد من الشيخ عبد العزيز بن       )20 / 1(، الوصية الصغرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية،        )30 / 1(عطوة،  
المنشُودة، أحمد فريد، دار الصميعي للنـشر       ، التقوى الدرة المفقُودة والغاية      )73 / 1 (-عبد اهللا الراجحي    

 ، )19ص ( م،  1993_ هـ 1414والتتوزيع، الطبعة األولى، 
 73فوائد من الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي، ص ) 5(
 389هـ، ص 1408الطبعة األولى، ، جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت) 6(
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  )1(إن المحب لمن أحـب مطيـع     ****    تَ تضمر حبه ألطعتهـو كنـل

ومن ذلك أنها تحميـه مـن       ،   تحقق هذه المحبة في قلب العبد تحقق له فوائد جمة          إال أن 
َأن رجالً علَـى عهـد   : �عن عمر بنِ الْخَطَّابِ لما ورد ، اللعنة حتى ولو كان ذنبه من الكبائر  

   وِل اللَّهسر�          كَانا وارمح لَقَّبي كَانو اللَّه دبع هماس كَان    وَل اللَّهسر كحضـوُل    �يسر كَانو
  مِ              �اللَّهالْقَو نٌل مجفَقَاَل ر دلفَج بِه را فََأمموي بِه ىابِ فَُأتفي الشَّر هلَدج قَد:     ا َأكْثَرم نْهالْع ماللَّه 

ْؤتَى بِها يم . وُل اللَّهسفَقَاَل ر�: )فَو نْهالَ تَلْع ولَهسرو اللَّه بحي تُ َأنَّهملا ع2()اِهللا م(.  

  

  :)محبة السابقين( ندوبةالمحبة الم :المرتبة الثانية: ثانيا

المكروهـات  ، واالبتعاد عـن     �المقربة إلى اهللا    ،  وهي محبة النوافل وفضائل األعمال    
وهذا أفـضل مـستحب     ،  بالمصائوالرضا بما يقدره اهللا ويقضيه مما يؤلم النفوس         ،  والشبهات

  .)3( مندوب إليه

وإنما يـستزيد   ،  هذه المحبة تدفع صاحبها إلى االجتهاد في النوافل فال يكتفي بالفروض          
وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل      ( : في الحديث القدسي   � إذ يقول اهللا     �لينال محبة الباري    

المقربين وليس ذلك فقط بل مـن       ليكونوا من   ،  إذاً هؤالء يبحثون عن درجة سامية     ،  )حتى احبه 

);�%-�� �:يقول تبارك وتعالى، السابقين ��-%�;(
� �� �� �� 
 �تهزهم  و،)4(���-%�C� � وتحركهم نحو  )5( � �

�2#
��العمل  �C� �  � :فلما بدا منهم هذا الجد واالجتهاد قال ربنا عـنهم     ،  ، هؤالء هم الصفوة   )6( � �

                                                 

 179م، ص1985 -هـ 1405الثالثة، :  بيروت، الطبعة-يجاز، الثعالبي، دار الغصون اإلعجاز واإل) 1(
باب ما يكْره من لَعنِ شَارِبِ الْخَمرِ وِإنَّه لَيس بِخَـارِجٍ مـن الْملَّـة،    : الحدود باب: صحيح البخاري، كتاب  ) 2(

 1160، ص6780:ح
، الحب بين اهللا وعباده، نبيـل عطـوة،        )61 / 10(،  الفتاوى، مجموع    )278_ 2/259( ،  جامع الرسائل ) 3(

، فوائد من الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا         )20 / 1(، الوصية الصغرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية،        )30ص  (
 ، )19ص (، التقوى، )73 / 1 (-الراجحي 

 10سورة الواقعة، آية ) 4(
 22سورة الحديد، آية ) 5(
 132سورة آل عمران، آية ) 6(
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��%�-=
 �x(�?� � � � �� � � � وهم في أعلى عليين فهم الـسابقون فـي الـدنيا إلـى       ،  م جنات نعيم  فله،  )1( � �
  )2(.ولذلك هم السابقون في اآلخرة على دخول الجنات، الصالحات

ويصور الدكتور عائض القرني ، وهذه المحبة تفجر في صاحبها الطاقات فيأتي بالعجائب
، ! فزت ورب الكعبـة    :بالحب صاح حرام بن ملحان مقتوال      " :أثر هذه المحبة على العبد فيقول     

 إنها لحياة طويلة إذ بقيت حتـى آكـل هـذه            :بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجال       
 اللهم خذ من دمي هـذا اليـوم حتـى           :بالحب صرخ عبد اهللا بن عمرو األنصاري      ،  !التمرات  
لما أحب و، بردا وسالماالنار لما أحب الخليل ـ عليه الصالة والسالم ـ صارت له   !. ترضى 

  .)3("وانشق له القمر ، ولما أحب خاتمهم حن له الجذع، انفلق له البحر 
الكليم موسى 

نضرب مثالً حياً مـن أمثلـة       ،  وحتى يتضح الفرق بين مراتب حب اهللا في قلوب العباد         
�,q&? 8!�,����  :نأخذه من سورة طه ن يقول تبارك وتعالى، القرآن الكريم �,!d
¨� ��% ��� �� � �� �� � � � � �� � .,0 ���� � � �

{�G;(
� .=
 ��!G2 ��(b&� .F�J
 #�V(
 >&�4 ���&82
�� ���82� � � � � � � � � � � D �� � �� � � � � � ��� � � �� � � �� � �  � �  واعد بني �، فاهللا )4( � �
فكان مكان الوعد في قلوبهم مختلف تماما عنه في قلـب           ،  إسرائيل في مكان محدد ووقت معلوم     

��0,�  �: �المكان ولكنه أسرع المسير للقاء فقال له اهللا  سآتي في ذالك الموعد و  :موسى فلم يقل   �
�C�0 �� �0�� .2 �Gq2?� � � � �� � � � � �� � 
فقـال  ، )5( � �: �  5# �,!(� v,Gq2� ��,k? a,2 Oe�? �,_D � � � �� � �� � � �� � � � � � �� �

��(� � � لكـن  ، بل أسرع غالى ربـه   ،  ، فموسى لم يصبر إلى أن يأتي وقت الموعد فيذهب         )6( � �
، وتركوا األمـر  ،  فألهتهم فتنة العجل  ،    وهو حبه لربه    
رك فيهم ما حرك موسى    قومه لم يتح  


وهنا يقول لهم موسى، وعبدوا العجل  : �  ]�,� �,� W�,� ��C? ���$ X0�� B� �C�0 �4��� � � � � �� � �� � � �� 6 � � �� � � � � � �
? ]? 8,3�(
 ��!,G2 W�V�? ��;" 
82� ��%# ��8�� ?� � � �� � � � � � � �� 6 6 �� � � � � �  � �� �� � � � � � � �,�%# .,0 >�,$ ��!,G2 �,� �? �,�i#� � � � � �� �D � ) � �� �� �� � � � � �

                                                 

 11سورة الواقعة، آية ) 1(
  )17/171(، تفسير القرطبي  )7/516(، تفسير ابن كثير )832 / 1(تفسير السعدي : انظر) 2(
 2ضحايا الحب، ص) 3(
 80سورة طه، آية ) 4(
 83سورة طه، آية ) 5(
 84سورة طه، آية ) 6(
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�8,2�0 ���Gl\,�� � � � � � �� � � فانظر إلى الفرق بين موسى وقومه لتعرف الفرق بين الناس في محبة ، )1(�  �
  .�اهللا 

فاسمع إلـى   ،  بل إن هذه المرتبة من المحبة تجعل روح صاحبها رخيصة يقدمها للباري           
  :قال، ريش وأردت قتلهخبيب بن عدي  لما صلبته ق

الَْأح عمج ــلَقَدَألّبِلي ووح ابـــعِ    ****  وا   ـزمجوا كُّل مـعمتَجاسو ماِئلَهقَب 

ي الْعــدبم مكُـلّهــوداهةَ جاوـَعِ      ****د  علَي ِلَأنّي في وِثَـاق بِمضـبــ

هنَاءـوا َأبعمج قَدوم سنـ وهـاءـــنّعِ      ****ممجِـذْعٍ طَوِيٍل م نت مبقُرو 

 وما َأرصد الَْأحزاب ِلي عنْد مصرعي      ****ربتيــإلَى اللّه َأشْكُو غُربتي ثُم كُ

ـَد بضعوا الْ      ****فَذَا الْعرشِ صبرني علَى ما يراد بِي  حمى وقَد ياس مطْمعيفَق

 ِإنو الِْإلَه ي ذَاتف ـِك ـَزعِ      ****ْأــيشَ وذَل  ُبارِك علَى َأوصــاِل شلْوٍ ممـ

 وقَد هملْت عينَاي من غَيرِ مجـــزعِ       ****هـوقَد خَيروني الْكُفْر والْموتَ دونَ

ـّ الْموت َأنّي لَميوما بِي حذَارِ  ولَكــن حذَارِي جحم نَــارٍ ملَفّــعِ       ****تٌـ

  ِللْـفَلَس دبتَخــت بِم ودـَعاـشّع    ****      لَا جا إنّـ وعي ـي إلَـزجِعرم 2(ى اللّه(  

فع صاحبه نحو   حب يد ،  حب صادق ال كدر فيه    ،  السابقين المقربين ،  هذا هو حب األولين   
فهذا ابن عباس ترجمان القـرآن      ،  يدفع صاحبه على الشكر على المصيبة مهما عظمت       ،  العطاء
   :عمي في آخر عمره فأنشد يقول، الكريم

  ورـي منهما نـؤادي وقلبــففي ف           **** ن عيني نورهماـأخذ اهللا مـإن ي

  )3(رم كالسيف مشهوروفي فمي صا           **** ي ذكي وعقلي غير ذي عوجلبق

                                                 

  86سورة طه، آية ) 1(
 4/130، هـ1411لرءوف سعد، دار الجيل للنشر، بيروت، السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق طه عبد ا) 2(
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، عبد اهللا بن أسعد اليافعي، دار الكتاب اإلسـالمي،                 ) 3(

 4/131، م1993 -هـ 1413القاهرة، 
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   : أنواع المحبة في قلوب البشر:المطلب الثالث
اختلفت وجهات النظر في تقسيمها لكن هـذه التقـسيمات          ،  المحبة أنواع وأقسام متقاربة   

ومن هنا فإن المحبة يمكن تقسيمها الى ثالثة أنواع رئيـسية           ،  متقاربة من بعضها البعض كثيراً    
  . محبة ضارة:ثالثاً     محبة نافعة :انياًث    محبة طبيعية  :أوالً   :هي 

، وقد اكرمني اهللا وبينت بعض هذه االنواع في مواضع سابقة وهـي المحبـة النافعـة               
   :وهي على النحو التالي، ، ولم يتبق سوى المحبة الطبيعية)1(والمحبة الضارة

  : المحبة الطبيعية:أوالً

 ، كمحبـة العطـشان للمـاء   ،طبعهميل اإلنسان إلى ما يالئم  ": كما يعرفها البعض  وهي
  )2( "والولد،والزوجة  ، ومحبة النوم،والجائع للطعام

، ومحبة التحنن والشفقة كحب األب ابنـه      ،  ومنها محبة اإلجالل والتعظيم كحب الوالدين     
ويدخل فيها حب الطعام والـشراب ،وسـائر        ،  ومحبة مشاكلة كحب سائر الناس بعضهم لبعض      

  )3(.متاع الحياة الدنيا

ومنها ما يكون للمنفعـة كالـذي       ،  نها ما يكون للشهوة كما يكون بين الرجل والمرأة        وم
  .)4(ومنها ما يكون للفضيلة كحب المتعلم للعالم ، بين التّجار وأصحاب الصناعاتيكون 

ه فهل رأيت أماً تكـر ، يذم مبغضهابل ، مذوهي ال تُ، وحب هذه األمور من الطبع السليم     
 �فهذه زينة الحياة الدنيا وزهرتها بنص القرآن الكـريم، فـاهللا            ،  ره الطعام أو جائعاً يك  ،  ولدها

                                                 

  محبة اهللا،  ومحبة في اهللا، ومحبة للطاعات : المحبة النافعة هي: مالحظة) 1(
مراتـب  ( والمبحث الثـاني    )  اسباب محبة العبد لربه     (  تم تفصيل هذا الموضوع في المبحث األول         وقد

وهو ثمرات محبـة العبـد      ( ، سيتم تفصيل هذا محبة الطاعات في المبحث الرابع وهو           )محبة العبد بربه    
فصل الثالـث مـن     ، وسيتم تفصيل الحب في اهللا في ال       )لربه، المحبة سبب لطاعة الرحمن، ونبذ العصيان        

وهـي محبـة شـركية، حـب        : البحث تحت عنوان المحبة بين المؤمنين، بإذن اهللا، وأما المحبة الضارة          
  53المعاصي، وقد تم تفصيل هذا الموضوع في المبحث الرابع من الفصل االول، ص 

 134الجواب الكافي، ص ) 2(
 392جالء األفهام،   ص: انظر) 3(
صـالح بـن   / ، عدد من المختصين بإشراف الشيخ�كارم أخالق الرسول الكريم نضرة النعيم في م : انظر) 4(

 / 8(الرابعـة،     : عبد اهللا بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة             
: ، القول السديد في مقاصد التوحيد، لشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سـعدي، دراسـة وتحقيـق                 )3326

 )114ص(الزين أحمد، مجموعة التحف النفائس الدولية، الطبعة الثالثة،  المرتضى 
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فإن أحب العسل والدباء ألنه حلو فالشيء له        ،  وهذه المحبة ينال صاحبها بها األجر بالنية      
ويذم من جعـل محبـة هـذه    ،   أحبه نال األجر والمثوبة    �لكنه إن أحبه ألن رسول اهللا       ،  أو عليه 
?0,�
)�� �e  �:كما قـال تعـالى    ،   شاغلة له عن ذكر اهللا     األمور �3�,G� e 
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�� � � �� �  ))4.�لهذه األشياء مهما بلغ مادام في طاعة اهللا ، إذاً فال يعاب على الرجل حبه، 3(( 	 

نه يأجر صاحبه إن كـان علـى الوجـه          بل أ ؛  ومن عظمة هذا الدين تقديره لهذا الحب      
  :نشرحهما بشيء من التفصيل لتتضح الصورة، الصحيح ونضرب على هذا النوع مثالين

  :والدمحبة األ .1

�,��  � :يقول تعالى، األوالد ذكوراً كانوا أم إناثاً هم زينة الحياة الدنيا وزهرتها     (
� W�=
� � � �� � ��
�!&8(
 A�!�
 M���� ��  �� �� � 
)@��: �وهم دعاء األنبياء ،   ،   )5(   	 � .5# _< � 0� �� �� � � � D� ������ �'  و�،)6(   	 � � � � �

:k#
�(
 yl v&?� 
i�� �#/� e 5# X%# {i�&� � � D � � �� � � � � �� � �� �� 6 � يقـول  ، وسويداء القلوب، ، فهم قرة العيون)7( 	��

  :الشاعر عنهم

                                                 

  14سورة آل عمران، آية ) 1(
 37سورة النور، آية ) 2(
 9سورة المنافقون، آية ) 3(
محمد حامد الفقي، دار المعرفـة،  بيـروت،         : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم، تحقيق       : انظر) 4(

، موسوعة البحوث والمقاالت العلمية، جمعها ورتبها ونـسقها         )139 / 2(1975 - 1395الطبعة الثانية،   
 هــ الموافـق ل    1428 رجـب    9وفهرسها الباحث في القرآن والسنة علي بن نـايف الـشحود، فـي              

 أنواعهـا   -، المحبـة    )114ص (-، القول السديد فـي مقاصـد التوحيـد          )3 / 234( م،   23/7/2007
 )6ص (السحيم،  وضوابطها، عبد الرحمن 

 64سورة الكهف، آية ) 5(
 101سورة الصافات، آية ) 6(
 89سوة االنبياء، ) 7(
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  )1(مشي على األرض  أكبادنا ت      ****      وإنما أوالدنا بيننا

تنزل بها المالئكة من فوق سبع سـموات        ،  لمكانتهم في النفوس كانوا بشارة اهللا ألنبيائه      

 G2 ]t�% ���%� �u e!�  �:فقال تعالى�(��E E �� � � � �� � � � �� � � � �,�K,&� W ?&,�  � هبة من رب العـالمين  و،)2( 	 �� �� � � � �

�� �0t$ �( >_J �%# W�C#� � �� 6 � � �� � � � � D� � ��!9	    )3(.  

 اسـوة   �ولنا في رسول اهللا     ،  وتدمع العين ،  يحزن القلب ،  لذلك كان فقدهم كرب وبالء    
 علَى َأبِي سيف الْقَينِ وكَان ظْئـرا         � قَاَل دخَلْنَا مع رسوِل اللَّه        �عن َأنَسِ بنِ ماِلك     ف،  حسنة

يماهرِلِإب 
  ،    وُل اللَّهسفََأخَذَ ر�    هشَمو لَهفَقَب يماهرِإب  ،        ـودجي يماهرِإبو ذَِلك دعب هلَيخَلْنَا عد ثُم
هبِنَفْس،     وِل اللَّهسنَا ريلَتْ ععفَج�         فوع ننِ بمحالر دبع ـوَل     ":�تَذْرِفَانِ فَقَاَل لَهسا رَأنْتَ يو 
  فَقَاَل" اللَّه :)  نا ابى، فَقَاَل         يا بُِأخْرهعَأتْب ةٌ، ثُممحا رِإنَّه فوع ����:    عمتَـد نيالْع ِإن   ،  الْقَلْـبو

نزحي ،ونُونزحلَم يماهرا ِإبي كاقرِإنَّا بِفنَا ،وبى رضرا يلَا نَقُوُل ِإلَّا م4()و(  

 أن رسـول     � عن أبي موسى األشعري    ف لذلك كان لمن فقد الولد فصبر بيت في الجنة        
 :فيقـول ،  نعـم :فيقـولن ،   قبضتم ولد عبدي   :قال اهللا لمالئكته  ،  إذا مات ولد العبد   ( :قال �اهللا  

، حمـدك واسـتجرع   :  ماذا قال عبدي ؟ ،فيقولـون      :نعم ،فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون   
  )5( ) ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد:فيقول اهللا

رسل معاويـة   أ" :فقد ذكر صاحب العقد الفريد قائالً     ،  وتبين هذه القصة مكانة حب الولد     
ثمـار  ، "يا أميـر المـؤمنين   : " يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ قال: إلى األحنف بن قيس، فقال  

ا قُلوبنا، وعماد ظهورنا؛ ونحن لهم أرض ذَليلة، وسماء ظَليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غَـضبو           
. فَأرضهم؛ يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم؛ وال تكن عليهم ثقيالً فيملّوا حياتك، ويحبـوا وفاتـك             

فلمـا  . للّه أنت يا أحنف، لقد دخلتَ علي وإني لمملوء غضباً على يزيد فسلَلَته من قلبـي               : فقال

                                                 

تفسير الشنقيطي، محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع               ) 1(
 20/128 م، 1995 - هـ1415 لبنان، –بيروت 

  28سورة الذاريات، آية ) 2(
 19 سورة مريم، آية )3(
  218، 1303:ِإنَّا بِك لَمحزونُون، ح �باب قَوِل النَّبِي : الجنائز، باب: صحيح البخاري، كتاب) 4(
قـال أبـو    ،  )333 /3(،  1021: باب فضل المصيبة إذا احتسب، ح     : الجنائز، باب : سنن الترمذي، كتاب  ) 5(

 حديث حسن غريب : عيسى
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فبعث يزيد إلـى  خرج األحنفُ من عنده، بعث معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب،         
  .)1( " األحنف بمائة ألف درهم ومائة ثوب، شاطره إياها

فإنه إذا دعا الداعي حي     ،  فرغم كل ما يكنه األب البنه من الحب والوداد        ،  وبعد هذا كله  
هنا يظهر الفرق بين حـب      ،  بل دفعه في سبيل اهللا  مجاهدا ً       ،  لم يبخل به على ربه    ،  على الجهاد 
  .كان حب اهللا أعظم، فإنه مهما عظم حب األبناء في القلوب، بهوحبه لر، العبد البنه

  :محبة األزواج. 2

?��
�4 �فالزوجة من النفس   �0. ?&�;� ��( ��4 ��	
�6 � � � � �� � �� �� � �� �� � ��0,.  �،وهي للنفس سكن)2(	  � ��

�,3!(� 
���;,�( �4
��? ��;�&? .0 ��( �Gl �? X���m� � � � � �� � �� � � � �� � � �� � � � �6 � �� � �� � �، وبين الزوجين المودة والرحمة آية      )3( 	 

�4� %!��� H��© �(' R �� Mo#� Ai�0 )-,�[ ����,��� �من اهللا سبحانه    �� �� � � � � � �� E �� � �� � � � � � � � �� 6� E �� � � � � � 6 ،  فـاهللا إذاً    )4( 	 �
وخلق باقي  ،  فاهللا خلق حواء من آدم    ،  خلق المرأة بشراً مثل الرجال لتحدث بينهما األلفة والمحبة        

ما صار بينهما ما نراه اليوم من األلفة ، ولو كانت خلقاً من نوع آخر، نساء من أصالب الرجالال
مـا  ، والولـد ، واللـذة ، فيحصل بينهما ما يجلب أسباب المودة والرحمة من االستمتاع    ،  والمحبة

 مودة  فإنها قبل أن تتزوجه ما كانت بينهما ألفة وال        ،  وذلك ال يكون إال بالزواج    ،  يجعلها له سكناً  
وال سبب يوجب اللقاء ،وهي بعد زوجها به نالت مودته ورحمته ،حتى أنها  لو كبرت فلم تبـقَ              

   )5(.بقيت لها في قلبه المودة والرحمة فيمسكها وال يتخلى عنها، فيها المتعة

فهو جنتها أو نارها كما قالها      ،  فهي له أحوج  ،  وان كانت حاجة الرجل إلى زوجته كبيرة      
) كيف أنت له ؟    (: نعم قالت  :قالت) ذات زوج أنت؟  (:ال لها ـمرأة جاءت تسأله فق    ل �رسول اهللا   

فإنمـا هـو جنتـك      ،  انظري كيف أنـت لـه      (: يا رسول اهللا ما آلوه إال ما عجزت فقال         :قالت
، وحـصنت فرجهـا   ،  وصامت شهرها ،  إذا صلت المرأة خمسها   ( : �ال رسول   وق،  )6()ونارك

                                                 

 234  /1العقد الفريد، ) 1(
 72سورة النحل، آية ) 2(
 21سورة الروم، آية) 3(
 21سورة الروم، آية) 4(
، تفـسير الـسعدي     3/479، تفسير الزمخـشري     25/97تفسير الرازي   ،  6/309تفسير ابن كثير    : انظر) 5(

1/639 
لفي، مكتبة  حمدي بن عبدالمجيد الس   : المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق          ) 6(

، صـححه  25/183، 448:  م، ح1983هــ،     1404العلوم والحكم، الموصل، الطبعة، الطبعة الثانية،       
  2/772األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، 
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وهي ليست طاعة فحسب بـل طاعـة        ،  )1( )لجنة شاءت دخلت من أي أبواب ا    ،  وأطاعت بعلها 
 الولـود،  أال أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الـودود، ( ":�  رسول اهللاقالمزجت بالود والحب    

واهللا ال : ثـم تقـول   ،و أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجهاالعؤود على زوجها ،التي إذا آذت أ      
  .)2( )أذوق غمضا حتى ترضى

 احب الناس الى قلب رسـول       �نا لماذا كانت ام المؤمنين عائشة       وإذا علمنا هذا تبين ل    
  .)3()عائشة(: يا رسول اهللا من أحب الناس إليك ؟ قالفقد قيل ، �اهللا 

إنـي   (:� فكان يقـول   � الحب قبل ذلك إلى زوجته خديجة �وقد صدق رسول اهللا     
فقـد  ،  ل ويكرم صـويحباتها   ب،  فكان ال يسأم ذكرها واالستغفار لها بعد وفاتها       ،  )4() رزقت حبها 

 ،حتى انـه رق     )5("وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن            "�قالت عائشة   
، �  ابنت رسـول اهللا    �فحين أسر المسلمون أبا العاص زوج زينب        ،  لشيء كان لها حين رآه    

ِإن رَأيتُم َأن تُطْلقُوا لَها َأسيرها (:قَاَلفرقَّ لَها رِقَّةً شَديدةً و،� بقالدة أمها له  �بعثت لرسول اهللا    
 هـذه  )6()نَعم يا رسوَل اللَّه فََأطْلَقُوه وردوا علَيه الَّذى لَها: قَالُوا)وتَردوا علَيها الَّذى لَها فَـافْعلُوا  

  .دوام السنين، المودة واأللفة تنشأ بين الزوجين فتبقى وتدوم

وهنا تجدر اإلشارة   ،  شغله عن كثير من األمور    ،  ب النساء امر عظيم إذا دخل القلب      وح
فقد ورد في اإلخبار أن عبـد       ،  فالبد أن ال يشغله عن ربه     ،  إلى انه مهما عظم حب الرجل أهله      

، حـسنة المظهـر   ،  وكانت امرأة جميلـة   ،  �  تزوج عاتكة بنت زيد       �الرحمن بن أبي بكر     
 �حتى انشغل عبد الرحمن     ،  ومعرفة الشعر  ،وفير من العلم واألدب   على قسط   ،  فصيحة اللسان 

                                                 

حديث : ، قال شعيب األرناؤط   9/471،  4163:معاشرة زوجين، ح  : النكاح، باب : صحيح ابن حبان، كتاب   ) 1(
 صحيح 

 1/578، حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة، 19/140، 448 :المعجم الكبير، ح) 2(
: ، قال شـعيب األرنـؤوط     10/404،  4540: الخالفة واالمارة، ح  : السير، باب : صحيح ابن حبان، كتاب   ) 3(

 إسناده صحيح
  عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا           �كتاب إخباره   : صحيح ابن حبان، كتاب   ) 4(

: ، ح�عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، ذكر خديجـة بنـت خويلـد             �إخباره  : هم أجمعين، باب  علي
 إسناده صحيح: ، قال شعيب األرنؤوط15/467، 7006

، قال أبو عيسى حديث حـسن       5/702،  2017 ح   ،  حسن العهد : البر والصلة، باب  : سنن الترمذي، كتاب  ) 5(
 غريب  

 ، حسنه األلباني 3/14، 2694: في فداء االسير بالمال، ح:  بابالجهاد،: سنن ابي داود، كتاب) 6(



 محبة العباد لربهم بين االعتدال والغلو

          

 87 

 الفصل الثاني

وأمره أن  " لقد فتنتك في دينك      " �فقال له أبو بكر     ،  فكان يتأخر أحياناً عن صالة الجماعة     ،  بها
  :فقال له، يطلقها

  ا تمني النفس أحالم نائمـمقيم  ****     طلقها وخيم مكانها:ونـيقول

  مـعلى كبر مني إلحدى العظائ   ****    مـوإن فراقي أهل بيت جمعته

  :ولكن عز عليه فراقها فأنشد قائالً،  أن يطلقها ففعل�فعزم عليه أبوه 

ومنصب ما يعاب ومنطق  ****    لها خلقٌ سهٌل وحسن وخلقٌ سوي   

  : ثم قال

  وما ناح قمري الحمام المطوق        ****  ارقـأعاتك ال أنساك ما ذر ش

  إليك بما تخفي النفوس معلـق        ****  ةـ وليلومـأعـاتك قلبي كل ي

  وال مثلها في غير جرم تطلق        ****  اـولم أر مثلي طلق اليوم مثله

  وخلق سوي في الحياء ومصدق        ****  لها خلق جزل ورأي ومنصب

  

، رحمنحتى لما توفي عبد ال، فراجعها، وأمره ان يراجعها،  مقالته رق قلبه�فلما سمع أبو بكر 
   :أنشدت عاتكة تقول

  عليك وال ينفك جلـــدي أغبــرا    ****   ةًـي سخينـوآليت ال تنفك عين

  أعز وأحمى في الهيـاج وأصــبرا    ****    ه فتىــفللّه عين ما رأت مثل

  )1(إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا     ****    خاضها إذا شرعت فيه األسنّة 

بـل  ،  وأثره على حياتهـا   ،  يم الحب الناشئ بين الزوجين    من هذه القصة يتضح لنا عظ     
  .يدفع إلى طاعة اهللا سبحانه، لكن المطلوب حب صادق، يبقى الحب، وحتى بعد الممات

                                                 

، أخبارالظراف والمتماجنين، البن الجوزى، دار ابـن حـزم،          )1380 / 1(أسد الغابة، ابن األثير،     : انظر) 1(
عيون األخبار، ابن قتيبة الـدينوري، مطبعـة دار الكتـب           ،  )53ص  (م،  1997بيروت، الطبعة األولى،    

دار ، ، الحب والجمال عند العرب، أحمد تيمور باشا)405 / 1(م، 1996الطبعة الثانية، ، هرةالمطرية، القا
 39، صم1982الكتاب العربي، 
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  : ثمرات محبة العبد لربه:المطلب الرابع
، هي المنزلة التي فيها تنـافس المتنافـسون       " عن المحبة    - رحمه اهللا    -يقول ابن القيم    

وبـروح نـسيمها    ،  وعليها تفانى المحبون  ،  ر السابقون وإلى علمها شم  ،  لعاملونوإليها شخص ا  
وهي الحياة التي من حرمهـا  ، وقرة العيون، وغذاء األرواح، فهي قوت القلوب  ،  تروح العابدون 

والشفاء الذي من عدمـه     ،  والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات       ،  فهو من جملة األموات   
وهـي روح   ،   واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كلـه همـوم وآالم            ،  قامحلت بقلبه جميع األس   

  .)1("اإليمان واألعمال والمقامات واألحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي ال روح فيه 

، وقلوبهم خاشـعة هللا   ،  فإيمانهم راسخ كالجبال  ،  حالهم معه عجيب  ،  فالمحبون صفوة اهللا من خلقه    
يحيى بن معـاذ  يقول عنهم ، هم أهل المودة والرحمة، ارعة في الخيرات مس،  صابرة على البالء  
  :الرازي رحمه اهللا

اص قَد يكــلالْم اـِإنامتَ    ****  طَفَى خُدـم ينددِئي وواطاـمامرك ن  
   سجاماحـتَس فَتَرى دموعهم     ****  مــرزِقُوا الْمحبةَ والْخُشُوع ِلربهِ

  ون ِإذَا الْخَلي نَاماــلَا يسَأم    ****  مـصلَاتهِ يحــيون لَيلتَهم بِطُوِل 
متَهَأير ونيالْع قَــدِإذَا ر مقَــو  ****    فخَو ةدفُّوا ِلشـصامَأقْد اـه  

  اـون من نَارِ الِْإلَه غَراميخْشَ    ****  م موتَى ِلطُوِل سجودهمـالَهـوتَخَ
ـُوا     )2(اـوِداده آثَامــوا ِلـفَتَجنَّب   ****   ب اِهللا طُوَل حياتهِمـبِح شُغف

فملكت عليه فؤاده نال من الفضل العظيم مـا ال          ،  ومحبة العبد لربه إذا تحققت في نفسه      
  :ومن ثمرتها  ما يلي، يعد وال يحصى

  : التوحيديق تحق  :أوالً
 وهي  ،  صل التوحيد وروحه إخالص المحبة هللا وحده      أ" يقول الشيخ السعدي رحمه اهللا      

وتسبق ، بل هي حقيقة العبادة وال يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه           ؛  أصل التأله والتعبد له   
بعا لهـذه   ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد ت         ،  محبته جميع المحاب وتغلبها   

  .)3( "المحبة التي بها سعادة العبد وفالحه
                                                 

 6 / 3، مدارج السالكين) 1(
 1/384شعب االيمان، ) 2(
القول السديد في مقاصد التوحيد، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مجموع التحف للنفائس الدوليـة للنـشر                 ) 3(

 114م، ص  1996هـ، 1416التوزيع، الطبعة االولى، و
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، أال ترى أن العبد له قلب واحـد       ،  ومن هنا كانت المحبة من أهم البواعث على التوحيد        
,: R � :فليس ألحد قلبان يوحد بأحدهما ويشرك باآلخر يقول تعالى        G� .,0 �,4�( ��	
 �,�4 �0 � � � � �� � � � �� �� � �E

X,��4� � � ومتى انقسمت قوى الحب بين عـدة ضـعفت ال          ،  يس له إال وجهة واحدة    فالقلب ل ،  )1( 	 �
  )2(.فالمحبة الصادقة الحقيقية تستلزم توحيد المحبوب فيها، محالة وتشتت

  :وفي هذا يقول الشاعر

   مثل ما في األصول أكذب ماني  ****  كذب المدعي هوى اثنين حتماً

  انــر اثناألمو دث ـ وال أح  ****  ليس في القلب موضع لحبيبين

  انــر واحد رحمـ خالقا غي  ****  دريـفكما العقل واحد ليس ي

  دانــاعد أو مـ غير فرد مب  ****  وىـفكذا القلب واحد ليس يق

  ة اإليمانـن صحــ بعيد م  ****  هو في شرعة المودة ذو شك

  )3(ور من عنده دينان ــ وكف  ****  وكذا الدين واحـد مسـتقيم

ألنـه اسـتدل     إال بسبب ما وقر في قلبه من محبة اهللا جل وعال          والموحد لم يوحد اهللا     " 
بربوبية اهللا جل وعال وأنه الخالق وحده، وأنه ذو الملكوت وحده، وأنه ذو الفضل والنعمة على                
عباده وحده، وأنه محبوب، وأنه يجب أن يحب، وإذا أحب العبد ربه، فإنه يجب عليه أن يوحده                 

  )4("له على الحقيقة د حتى يكون محباً بأفعال العب

فإن الموحد ال يكون موحدا هللا وهـو ال         ،  ومن هنا فإن أصل التوحيد حب رب العالمين       
محبة اللّه سبحانه هي أصل دين اإلسـالم، الـذي            ":يحبه وفي هذا يقول الشيخ سليمان آل شيخ       

  )5( " يدور عليه قطب رحاها، فبكمالها يكمل اإليمان، وبنقصانها ينقص توحيد اإلنسان

                                                 

  4سورة األحزاب، آية ) 1(
 289 _ 288روضة المحبين، ص : انظر) 2(
إحسان عباس، لمؤسسة العربية للدراسات     . د: طوق الحمامة في األلفة واألالف، ابن حزم األندلسي، تحقيق        ) 3(

 127 م، ص1987الثانية، : لبنان، الطبعة/  بيروت -والنشر 
ـ 1424دار التوحيد للنشر والتوزيع، الطبعة األولـى،  ، التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح آل الشيخ     ) 4( ، هـ

 209ص
زهير الشاويش، المكتب االسالمي، بيـروت،      :تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دراسة وتحقيق        ) 5(

 99 / 2م، 2002/هـ1423دمشق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
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:  َأبوعلي الْجوزجاني  فتدفعه إلى الصالحات إذ يقول    ،  والتوحيد أعظم ثمرة يجنيها المحب    
 "    يدحالتَّو قْدع نم اءثَلَاثَةُ َأشْي :         ةْؤيالذُّنُوبِ ِلر ةكَثْر نم فةُ الْخَوادةُ، فَزِيبحالْمو ،اءجالرفُ والْخَو

يادةُ الرجاء منِ اكْتسابِ الْخَيرِ ِلرْؤية الْوعد، وزِيادةُ الْمحبة من كَثْرة الـذِّكْرِ ِلرْؤيـة               الْوعيد، وزِ 
 مـن   والْمحب لَا يستَرِيح  الْمنَّة، فَالْخَاِئفُ لَا يستَرِيح من الْهربِ، والراجِي لَا يستَرِيح من الطَّلَبِ،            

  )1(  "ذكْرِ الْمحبوبِ فَالْخَوفُ نَار منَورةٌ، والرجاء نُور منَور، والْمحبةُ نُور الَْأنْوارِ
  

  :ونبذ العصيان،  الرحمنطاعة :ثانياً
فـال  ،  وهو راغب فيها مشتاق إليها    ،  إذا تحققت المحبة في قلب العبد دفعت إلى الطاعة        

وذلـك أن   ،  ولكن محباً لهذه الطاعة وهذه درجة أكمل من مجرد الطاعـة          ،  يكون طائعا فحسب  
وتمثل في هذه الحالـة     ،  بل يسارع إليها  ،  ال يتأخر عنها  ،  المحب للطاعة يفعلها على كل أحواله     

 يقـول   �فقد كان المصطفى  ،  فهي راحته وسعادته  ،  والملجأ اآلمن للعبد  ،  الطاعة األنس الحقيقي  
وجعلـت قـرة عينـي فـي     ( : إذ يقول�وهي قرة عينه  ،)2( )يا بالل أرحنا بها   ( :عن الصالة 

 " :قال بعض السلف  ،   فهل تظن ممن يحب الطاعة كل هذا الحب أن يتهرب منها ؟            ،  )3()الصالة
  )4( " ويضيق صدري إذا فرغت أني خارج منها، إني أدخل في الصالة فأحمل هم خروجي منها

فإن كنت تحبه فالبد    ،  فاهللا قرن الجهاد بالمحبة   ،  عباداتوالمحبة سبب قوي لإلتيان بأشق أنواع ال      
الشيء ،  ومسكنك،  وأهلك،  وولدك،  ومالك،  فتضحي بنفسك التي بين جنبيك    ،  أن تجاهد في سبيله   

� �� �,�� m%,���� �?%�,����  �:وجـل سـبحان إذ يقـول      ،  عندك أعز من اهللا فتحفظه دونه     ,�� �� � �� �� � � �� � � � � �
,,�4
��?� ��&
�,,l��� � �� � � � �� �� � � .��;,,0� �_i�;,,� ���,,u A#�,,j� �,,_�F����
 W
�,,0?� ���y�,,2� �� � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �� � � �� � ) �� � �� � � ) � �

 e ��	
� ��0\,% ��	
 ^\,� �,�" 
�@,%�� XG!,C R i�,34� X(�,C#� ��	
 .,0 ��!,(� >"? �[�L��� � � � � � � � � � �� � � E � � �� �� � � � � � � � �� � � � �� �� �� � � � � � � � �
]�-(
 �8n� � � � � � �:-,C��(
 � � � � � فقد قارن اهللا بين محبتين إما أن يكون اهللا أحب فتضحي بهذه األمور              )5( 	

  .)6(لوجهه أو العكس

                                                 

 )37 / 2(، شعب اإليمان) 1(
 ، صححه األلباني 539/ 4، 4987: سنن أبي داود، باب فى صالَة الْعتَمة ح) 2(
حديث صحيح على شرط : ، صصحه الحاكم في مستدركه وقال2/39، 741:المعجم الصغير، الطبراني، ح) 3(

 2/161مسلم ولم يخرجه، 
 474طريق الهجرتين، ص ) 4(
 24بة، آية سورة التو) 5(
، www.alhawali.comمحاضرة علمية عن حقيقة المحبة وأثر تحقيقها، موقع الشيخ سفر الحوالي            : انظر) 6(

 م 21/12/2010بتاريخ 
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ثم ما تزال المحبـة     ،  وإلى جانب هذا كله فإن مشقة التكليف إنما تكون في أول الطريق           
فإن السالك  " :_ رحمه اهللا_ يقول ابن القيم ، تعالج القلب حتى تزول المشقة منها وتنقلب إلى لذة 

فإذا حصل للقلـب روح     ،  في أول األمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده           
  .)1( " األنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق فصارت قرة عين له وقوة ولذة

قال ، فإن الطاعة دليل على المحبة، فلذلك على المحب أن ال يتعلل ترك التكاليف لمشقتها
كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل           : � يقول اهللا    : "- رحمه اهللا    -فضيلال

حبيب يجب الخلوة بحبيبه، ها أنا مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم،                
ومثلت نفسي بين أعينهم، فخاطبوني على المشاهدة، وكلموني على حضوري، غداً أقـر عـين               

  :ي جنتيأحبابي ف

  )2("  لو كنت صباً لم تكن نائماً     ****     تنام عيناك وتشكو الهوى
 ، لما يلتذ به عيـشي ،إني ألفرح بالليل حين يقبل     ":بعض السلف وفي مقابل هؤالء يقول     

 ، وأغتم للفجر إذا طلع    ،   والتذلل بين يديه   ،وخلوتي بخدمته ،  من مناجاة من أحب   ،وتقر به عيني    
   )3("ه نهار عنلما أشتغل به بال

هذه المحبة تدفعه وبقوة نحو المزيد واالجتهاد في الطاعات فال يأتي بالفرائض فحـسب              
ِإن اللَّه قَاَل من عادى ِلي وِليا فَقَـد         (: �بل يجتهد في النوافل ألنه سمع وأيقن بقول رسول اهللا           

يء َأحب ِإلَي مما افْتَرضتُ علَيه وما يزاُل عبدي يتَقَرب          آذَنْتُه بِالْحربِ وما تَقَرب ِإلَي عبدي بِشَ      
هبتَّى ُأحِل حافبِالنَّو الحب ال يدرك بالتمني ولكن يدرك بالعمل الدءوب فهو يعلم أن )4(.)...ِإلَي.   

 المحب لمن   فإن،  المحب ينفر من كل ما يبغضه حبيبه فال يعصيه مهما كانت األسباب           و
فكلما كانت المحبـة  ، وتقوى دواعي الطاعة وترك المعصية بقوة المحبة أو ضعفها      ،  يحب مطيع 

وكلما ضعفت كان على المعصية أجرأ ولذلك فإن الفرق واضـح           ،  أكبر كلما كان المحب أطوع    
  من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه بين 

  )5(  .هلسيد

                                                 

 373 / 2، مدارج السالكين) 1(
ي، تحقيق جاسم الدوسري، مكتبة دار اختيار األولى في شرح حديث اختصام المأل األعلى، ابن رجب الحنبل ) 2(

 26م، ص 1985االقصى،الكويت، الطبعة االولى، 
 474طريق الهجرتين، ص ) 3(
 8/105، 6502: باب التواضع، ح، صحيح البخاري، كتاب الرقاق) 4(
 409طريق الهجرتين، ص : انظر) 5(
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وههنـا   " :إذ يقـول  ،  وفي هذا الباب ينبهنا ابن القيم  رحمه اهللا تعالى إلى لطيفة مهمة            
 ما لم تقترن بإجالل المحبوب ،لطيفة يجب التنبه لها وهي أن المحبة المجردة ال توجب هذا األثر     

الخالية عنهما  وإال فالمحبة   ،  فإذا قارنها باإلجالل والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة       ،  وتعظيمه
  )1(" ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبها ، واشتياق، وتذكر، وانبساط،إنما توجب نوع أنس

وال يستسيغ فعلها ولـو ُأكـره       ،  قلب المحب ال يقبل بها    ولو أن المعصية عرضت على      

	���:فقد دعته امرأة العزيز للفاحشة، خير مثال
،ولنا في نبي اهللا يوسف  عليها '��0 W��� � � � �	  )2( ،


);�X!(� ��&�28� �¬ �� >"? .q فلما كان الخيار بين السجن والمعصية  5# W��� � �� � D �� �� �� �  � � � D� � � � � � 	 )3(.  

بخالف مـن قـال فيـه       ،   سمعنا وأطعنا  حاله،  والمحب طاعته لربه هي األساس عنده     

� �: سبحانه�,_ X,p� /u
 .0 v�?��?� � � �� � � � � � � � �� � ا يقوده هواه الخاص ويقول في هذا الطبـري         ، فهذ )4(   ُ	��

فال يهوى شيئا إال ركبه، ألنه ال يؤمن باهللا، وال يحرم ما حرم، وال يحلل ما حلَل،                 " :رحمه اهللا   
، فالفرق كبير جداً بين من كانت محبته لربه سبب في تـرك    5".إنما دينه ما هويته نفسه يعمل به      

،  جعل محبته لنفسه إلهه فترك ما يحب ربه إلى ما تحبه نفسهوبين من، ما يحب إلى ما يحب اهللا
  .وعن الحق ألهاهأضله وأما الثاني فحبه ، فأما األول فحبه أنجاه

وذكر اهللا  ،  دوام ذكر المحبوب  ،  وأقوى عالمة لصدق المحبة   ،  ولعل أعظم ثمرات الحب   
فـذكر اهللا سـبب لمحبتـه       ،  فلو لم تكن للمحبة إال هذه الثمرة لكفت       ،   أجل طاعة ينالها العبد    �

فمن أحب شيئاً أكثـر     ،  وثمرة المحبة الصادقة  ،  وعالمة على صدق هذه المحبة    ،  لىاسبحانه وتع 
 وجعل سبب المحبة دوام     ،  وقد جعل اهللا لكل شيء سبباً      " :يقول ابن القيم رحمه اهللا      ،  من ذكره 

مذاكرة كما أنه باب العلـم،      فإنه الدرس وال  ؛   فليلهج بذكره  �فمن أراد أن ينال محبة اهللا       ،  الذكر
دوام الذكر سـبب     " : ،وقد بين قائال ً    )6("فالذكر باب المحبة وشارعها األعظم وصراطها األقوم        

يقـول  ،  )7("ال حيـاة لـه إال بـه         ،  بل كالماء للسمك  ،  لدوام المحبة فالذكر للقلب كالماء للزرع     

                                                 

 409المرجع السابق ) 1(
 23سورة  يوسف، آية ) 2(
  33سورة يوسف، آية ) 3(
 23سورة الجاثية، آية ) 4(
 75 / 22، تفسير الطبري) 5(
 –دار الكتـاب العربـي      ،  محمد عبد الرحمن عـوض    : الوابل الصيب من الكلم الطيب، ابن القيم، تحقيق       ) 6(

 61ص، 1985 – 1405، بيروت، الطبعة األولى،
 451جالء األفهام، ص) 7(
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ورجٌل ذَكَر اللَّه خَاِليا فَفَاضـتْ  ... وم لَا ظلَّ ِإلَّا ظلُّهسبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه ي  ( :�المصطفى  
نَاهيففاضت ،  فتحرك قلبه ،   ربه بل ذكر ،  ذكر جهنم ،  لم يقل ذكر العذاب   ،   تأمل قال ذكر اهللا    )1()ع
   .عيناه

 ،واألبعد عن الريـاء ،  وهي األقرب الى اإلخالص   ،  فالخلوة مع ربه حاله   ،  ذكر اهللا خالياً  
فهذا حال المحبين مع    ،   وأنس به  )2(وشوقه له ،  ،  فاضت عينه لما تحرك في قلبه من خشيته لربه        

  إذا كان بحاجة إلى من يذكره بمحبوبه ؟، وكيف تصدق محبة محب   .رب العالمين

فيكره ،  و المحبة تورث حب الطاعة في القلب ليس من العبد فقط ولكن من سائر الناس              
 قـرض   يوددت أن جلـد    " :وفي هذا يقـول أحـد الـصالحين       ،  ةمعصيتهم ويحب لهم الطاع   

  )3( " �وأن هؤالء الخلق أطاعوا اهللا ، ضيبالمقار

  :وجميل ما أنشده عبد اهللا بن المبارك

  الة بالخالصــه الكفــوأرهن    ****    أيضمن لي فتى ترك المعاصي

  )4(ولم يتجرعوا غصص المعاصي     ****    واــأطاع اللّه قوم فاستراح

تعلو همته فـي    ،  أنها تجعله يسابق إلى الخيرات    ،  هذه المحبة لها من الثمرات في قلب صاحبها       و
الْعبد الصاِلح َأبو عمـر بـن   وفي هذا أنشد ، راجية الفردوس األعلى ، إلى ربها الطاعة وتسارع 

  رِ غُرورِردوسٍ وداـةُ فــمحب    ****  ســي ِلنَفْــد الْجرجانــسعي

 لَاهوم جري نمو يو جِـوجـرهارابِقُ     ****  وسي فُتُورِـف رغَي اتري الْخَي  

بر بي حعدي نقٌ مادا صمــوه  ****    ى عسَأمورِـوبص رغَي نِ اللَّذَّات  

ةونِ كُلِّ شَهعا، ونْينِ الدلُوا عسيورِ     ****  ورِل سصي بِوَؤدا يكُلِّ م نع5(و(  

  

  
                                                 

، 660:لَس في الْمسجِد ينْتَظر الصلَاةَ وفَضِل الْمساجِد، ح       باب من ج  : األذان، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) 1(
 115ص 

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،  دار الكتـب العلميـة،                   ) 2(
 4/436هـ،  بيروت، 1411

 29التقوى الدرة المفقُودة والغاية المنشُودة، ص) 3(
 5005 / 10نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم، ) 4(
 45 / 2شعب اإليمان، ) 5(
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  :قلب العبد عند المصيبةال  تسلي :ثالثاً

فمهما نـزل بـساحته مـن       ،  ا بالقضاء والقدر  فهذه المحبة تجعل المرء يستشعر الرض     
فهو دوماً  ،  د من يحبه وال يريد به اال الخير       نمن ع المصائب  ن هذه   أل،  اطمأن،  المصائب رضي 

، وِإن اَهللا ِإذَا َأحب قَوماً ابـتَالَهم      ،  ِإن عظَم الْجزاء مع عظَم الْبالَء      (:�ول رسول اهللا    يستذكر ق 
فالبالء في حد ذاته عالمة على محبة الرب ، )1()ومن سخطَ فَلَه الـسخطُ ، فَمن رضي فَلَه الرضا  

فإن سمع هـذا المنـادي      ،   إن اهللا يحبك   :تقول له ،  العبدفكأن المصيبة رسول من اهللا إلى       ،  لعبده
فينقلب حاله لحظة البالء من حال النكد إلى الرضا  فال يهمه سوى             ،  امتأل قلبه حباً ورضا   ،  بقلبه

وخير دليل على ذلك ما يرويه      ،  وتصير كل مصيبة هينة   ،  رضا ربه ليرضا عنه سبحانه وتعالى     
  :أصابه البالء فيقولصاحب اإلحياء قصة عمران بن حصين حين 

وقد كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه فبقي ملقى على ظهره ثالثين سـنة ال                " 
 قد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجتـه فـدخل عليـه               ،  يقوم وال يقعد  

 الني أراك على هـذه  : قال لم تبك ؟ :فقال، مطرف وأخوه العالء فجعل يبكي لما يراه من حاله   
  )2("أحبه إلى اهللا تعالى أحبه إلي قال ال تبك فان ، !الحالة العظيمة 

قـال  قـد  و، فيصير محبوبا للنفس قريباً منهـا ، �فهذه محبة تزرع الرضا بقضاء اهللا       
قضاه اهللا تعـالى    لو قرض جسمى بالمقاريض لكان أحب إلى من أن أقول لشيء    ":بعض السلف 

  .)3( "سبحانه ليته لم يقضه

يقول عمر  ،  حتى يرى في مصيبته النعم    ،  محبة روحاً ايجابية في قلب صاحبها     وتزرع ال 
أنها لم تكن في ديني، وأنها      : صبت بمصيبة إال كان هللا علي فيها أربع نعم        ما أُ " :�بن الخطاب   

، فـرأى   )4(" لم تكن اكبر منها، وأنني لم ُأحرم الرضا عند نزولها، وأنني أرجو ثواب اهللا عليها              
ممن ضعفت محبته لكان حالـه      ،  ولو اصابت غيره  ،  ا يصيبه نعمة ما بعدها نعمة      في كل م    �


%,�W�,-!� X,F�&� X,0��\� X,%# �t ���� : القرآن قائال  كحال ذاك الذي حدث عن     �,0 
'� ��;&�
 �0\� � � � � � � � � � �� � �� � � � �  � �� �� � �� � � �
 .0��? s#� � � �� � D* X!G2 #8-� �t�%
 �0 
'� �0?�� � � � �� � � � �� �� � � � � �.&�,_? s# W�-!� X��#� � � D �� � �� � �� � ��,t � : فرده عليه الباري	 � � 	 

                                                 

: قال أبو عيـسى ، ،4/601،  2396: الزهد، باب ما جاء في الصبر على البالء، ح: سنن الترمذي، كتاب ) 1(
 حديث حسن غريب 

 349/ 4، إحياء علوم الدين) 2(
 349/ 4، المرجع السابق) 3(
 2/42 هـ، 1418الثانية، :  دمشق الطبعة–، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر تفسير المنير) 4(
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)1(          لينظر في حال الناس من يـشكر ومـن         ،   فبين اهللا له أن العطاء والمنع ليس اهانه بل ابتالء
ــر   )2(.يكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : حين انشد قائالً�ما قاله علي ابن ابي طالب ، لسان حال الصابر الراضي يقول

  وفوضت أمري إلى خالقي    ****  يـرضيت بما قسم اهللا ل

  )3(كذلك يحسن فيما بقي     ****  كما أحسن اهللا فيما مضى

  : حب المؤمنين:رابعاً

بل إنك  ،  حانهة ثم يبغض عباده الذين أطاعوه سب      يمكن أن يحب العبد ربه محبة صادق       ال
يـنهم ،حتـى    وتقرب ب ،  هذه المحبة التي تجمع شتات المسلمين     ،  تجد في نفسك قرباً منهم عجيباً     

مثل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم      (: �يقول المصطفى، يكونوا على قلب رجل واحد
يجمـع  ،  )4()وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى            

إن المؤمنين قوم    " : واصفاً حال المؤمنين فيما بينهم     �يقول علي   ،  بين المحبين المودة والرحمة   
  .)5( " حة بعضهم لبعض متوادون وإن بعدت ديارهم وأبدانهمنص

رفعت صاحبها  ،  لكن إن بقيت جذوة الحب مشتعلة     ،  مائوقد تتقاصر الهمم وتضعف العز    
نَسِ بـنِ   وفي هذا يحدثنا أ   ،   بحبه الكنه ناله ،   بعمله اكان يناله  إلى مكانة ما  ،  إلى الدرجات العلى  

  اِلكم�َأَل النَّ   لًا سجر َأن  ةُ :�بِياعتَى السم    وَل اللَّهسا را ؟  (: قَالَ  ؟  يتَ لَهددا َأعـا  : قَـالَ )مم 
      لَاةيرِ صكَث نا متُ لَهددمٍ ،َأعولَا صو  ، قَةدلَا صو  ،     ولَهسرو اللَّه بنِّي ُأحلَكقَاَل،و :)   نم عَأنْتَ م

ومـن عملـه مثـل    ،  ولصحابته الكرام تكون معهم�لحب للنبي   فانظر لو صدقت ا   ،  )6()َأحببتَ
لكنها المحبة توصل صاحبها إلى اعلي الدرجات وفـي هـذا يقـول    ، عملهم ليصل إلى درجتهم   

تثمر لصاحبها علواً ورفعةً في الدرجة، لم يكـن         : وأثر تحقيق المحبة أنها    :الشيخ سفر الحوالي  
                                                 

  20-19سورة الفجر، آية ) 1(
 923تفسير السعدي، ص : انظر) 2(
إحسان عبـاس، دار    . أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق د      ،  نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب     ) 3(

 2/474، هـ1388صادر للنشر والتوزيع، بيروت، 
 1041، ص 2586: صحيح مسلم، كتاب  البر والصلة، باب  نصر األخ ظالما أو مظلوما،  ح) 4(
  ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري) 5(

م، كتاب الخالفة مع    1981/هـ1401،  الطبعة الخامسة ،   صفوة السقا، مؤسسة الرسالة    -بكري حياني   : المحقق
 )657 / 5 (14156: خالفة الخلفاء، ح:باب، االمارة

)6 (              ِلهلَّ ِلقَوجو زع اللَّه بح ةلَاماب عي     �صحيح البخاري، كتاب  اللباس  بونفَـاتَّبِع اللَّـه ـونبتُح كُنْتُم ِإن  
 اللَّه كُمبِبحي	1067، ص6171: ، ح 
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مل الجوارح من أن تجاهد كجهادهم، أو أن تـأمر          ليصل إليها لوال هذه المحبة، إن قصر بك ع        
بالمعروف كأمرهم، أو تتعبد كعبادتهم، فيجب أن تحبهم بقلبك، وأن تسأل اهللا تبـارك وتعـالى                

 -بإذن اهللا تبارك وتعالى   -مرافقتهم، وأن تبغض من أبغضهم، وتعادي من عاداهم، وبذلك تصل           
منهم، وهذا شرف عظيم، وفخر كبير، وغاية       من الخير الكبير، وأن تصل إلى قربهم أو أن تدنو           

  .)1(" لو شمر لها العابدون والساعون الدهر كله لكانت مستحقة لذلك

فهذا ،  يتمنى الطاعة لجميع المؤمنين   ،  ولو أساءوا له  ،  بهذه المحبة يدعو غيره إلى الخير     
 ليخـرج فنـاداه    فما وجد شيئاً فجاء،أن لصاً دخل بيت مالك بن دينار مالك ابن دينا يروى عنه      

ما حصل لكم شيء من الدنيا فترغب في شيء من : وعليك السالم، قال: سالم عليكم، فقال: مالك
 يا سيدي أجلـس   : توضأ من هذا المركن وصل ركعتين، ففعل ثم قال        : نعم، قال : قال؟ ، اآلخرة  

رقنا  جـاء يـس    ":من هذا معك قال   : فلما خرج مالك إلى المسجد قال أصحابه      : إلى الصبح، قال  
وما جمع الناس غيرها منقلب     ،  هذه الطاعات هي التي تقرب القلوب إلى رب العباد        ،  )2( "فسرقناه


=�-: ا�عداوة ال محالة  e� �82 ®�( �3��% /x0�� OtlJ� �� � E � �� ��� � �� ¯ � � � � � �E � � �� � � �	 )3(  

غير محب  ،  فالمحب متألم في قلبه لمعصية غيره     ،  يقابله بغض الكافرين  ،  حب المؤمنين 
���0c� �,0,�� %,�	��  �:يقـول سـبحانه   ،  ولو كان أقرب الناس له    ،  ال يظهر له المودة   ،  له 8,j e� � �� �� � 6 � � � � �

 �? �[
�,,l� �? �_O�,,�%? �? �_O�,,%m 
�&�,,� �,,(� X(�,,C#� ��	
 i�,," .,,0 ��i
�,,� �,,l©
 ]�,,!(
�� � � � � � � � � � � � � � � �  � � �� � � �� � � � � � � � �� �� � � � �� � � �� � � �
��y�2� � �� �   .هذا هو حال المحبين، والبغض للكافرين، تكون إال للمؤمنين فالمودة ال ، )4(  	�

  

  : التوبة من الذنوب:خامساً

وشابها شيء من البعد سرعان ما ترجع بصاحبها    ،  فإن كدرها الذنب  ،  هذه المحبة صافية  
  .تذكره بأنه مهما عظم الذنب فإن عفو ربك أعظم، إلى ربه

والعبد محتاج إليها أكثر من حاجته إلى  الطعام         ،  أقربها إلى اهللا  و،  والتوبة أعظم المسالك  
فال يفارقه  ،  وآخرها،وأوسطها  ،منزل التوبة أول المنازل      " :والشراب يقول ابن القيم رحمه اهللا       

                                                 

، بتاريخ  www.alhawali.comضرة علمية عن حقيقة المحبة وأثر تحقيقها، موقع الشيخ سفر الحوالي            محا) 1(
 م 21/12/2010

عمر عبد السالم تدمريدار الكتاب العربـي،       . د: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، الذهبي، تحقيق      ) 2(
 217-8/216م، 1987 -هـ 1407األولى، : طبعةبيروت، ال/ لبنان

 67سورة الزخرف، آية ) 3(
 22سورة المجادلة، آية ) 4(
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، واستصحبه معه ،  وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به      ،  وال يزال فيه إلى الممات    ،  العبد السالك 
كمـا أن حاجتـه   ، وحاجته إليها في النهاية ضرورية،ونهايته ،ي بداية العبد    فالتوبة ه  ،ونزل به 

  )1( "إليها في البداية كذلك

يجيبـك  ،  وقد يتساءل المرء لماذا كل هذا االهتمام بالتوبة واعتبارها اعظم المنـازل ؟            
، ك اخطأت مع احد تحبـه     تصور أن ،  )2() التَّاِئب من الذَّنْبِ كَمن الَ ذَنْب لَه       (: قائالً �المصطفى  

فإنك تبحث عـن كـل      ،  واستشعرت أن هذا الخطأ سيعكر صفو العالقة معه       ،  وهذا الخطأ عظيم  
،  ولم يبق إال صفو الوداد بيننا،   األمر انتهى  :حتى إذا قال لك   ،  السبل لتمسح هذا الخطأ من فكره     

هللا أعظم مـن أي     ومعقد األمل فا  ،  هنا مربط الفرس  ،  ألنه نسي خطأك وتجاوز عنه    ؛  كم ستفرح 
فهـو  ، ولكن انظر إلى عظمة من عـصيت ، فال تنظر إلى صغر المعصية ،  بشر قد يصفح عنك   

سـاعتها  ،  فإن استشعرت عظمته أدركت صعوبة األمر ومشقته      ،  ويكفيك أن تعرف انه اهللا    ،  اهللا
ـ   ،   ال تقلق  :فتأتيك البشرى النبوية قائلة   ،  فقط تدرك قيمة التوبة وأنها الحل ألزمتك       وب فمـن يت

  .وأنه ما من محب هللا إال وحاله التوبة، حينها تدرك قيمة التوبة، كمن لم يكن منه الذنب، بصدق


%: � فاهللا يحب من عباده التوابين ، والتوبة متعلقة بالمحبة تعلقاً كبيراً وواضحاً�,�(
 >� ��	
 ��� � �  � � � �
.��,3V�=
 >,��� D � � ��  �� والتوبة ، وان كنت توابا فأنت محب له، ببته تب إليه فكأنه يقول لك إن أح)3( 	َ�

 �فرسـول اهللا  ، ،ومن كان يحب أحداً فإنه يحب ان يفعل ما يفرحه منهسبب لفرح الرب بالعبد   
 معه راحلته عليهـا  ، هللا أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة     (:يقول

أرجع إلى مكاني    :ثم قال ،  ا حتى أدركه العطش   فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبه    ؛  طعامه وشرابه 
فوضع رأسه على ساعده ليموت فاسـتيقظ وعنـده راحلتـه           ،  الذي كنت فيه فأنام حتى أموت     
، )4()فاهللا أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلتـه وزاده          ،  وعليها زاده وطعامه وشرابه   

لن تعود عالقته بربه كما كانـت ،وأنـه   ولعل هذه البشائر للتائب حتى ال يظن انه بعد أن أذنب  
، ويعامله كمن ال ذنب له   ،  لذلك بين له اهللا انه يفرح به إن تاب بعد ذنبه          ،  خسر بذنبه صفو الوداد   


),��i�iإذ يقول    #���(
 �_�� � � � � �� �� � أي الحـب الخـالص   ،  فجمع بين مغفرة الذنب ،وصفة الود )5( 	 �

                                                 

 178 / 1، مدارج السالكين) 1(
،  حسنه األلبـاني فـي صـحيح         2/1419،  4250:  ح ،  سنن ابن ماجة، كتاب الزهد،   باب ذكر التوبة         ) 2(

 3/1141الترغيب والترهيب 
 222سورة البقرة، آية ) 3(
 1099، ص 2744: صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب  الحض على التوبة والفرح بها، ح) 4(
 14سورة البروج، آية ) 5(
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توبته حاصل بقدر ما ياتي هذا العبد به من الـصالحات           الذي ال كدرة فيه ،أي ان وده لعبده بعد          
  .)1(فتكون توبته من ربه قربة له عنده 

إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها      " إن أدركنا هذا أدركنا مقالة سعيد بن جبير حين قال              
وذلك أنه يعمل الحسنة فتكـون نـصب عينـة    ،  وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة       ،  النار

فهذا هو حال   ،  )2( " ويعمل السيئة فتكون نصب عينة فيستغفر اهللا ويتوب إليه منها          ،  عجب بها وي
يحرك رجاؤه بربـه أن     ،  مدرك حقيقة فعله  ،  المحب مع من أحب يقبل عليه وهو تائب من ذنبه         

 إن تعـذبني     ":عتبة الغالم ليلة على ساحل البحر فجعل يقول       يغفر له وال يعذبه ،يبيت كما بات        
  .)3( " وإن ترحمني فإني لك محب،  لك محبفإني

  :ويتذكر ما أنشده الشافعي قائالً

  ربي كان  عفـــوك  أعظمـا   ****    تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك

  ا منك لعفوك سلمـاـجعلت الرج   ****    ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

  كرمـاتزل تجود  وتعفو  منة  وت    ****    مـفمازلت ذا عفو عن الذنب ل

   )4(فكيف وقد  أغوى صفيك   آدما    ****   د ـفلوالك لم يصمد إلبليس عاب
  

ويبتعد المحب بعـد    ،  إذ بال توبة تتكدر المحبة بعد الصفو      ،  وخطورة ترك التوبة عظمية   
إن العبـد إذا    ( : حين قال  �يلخص هذا الحال ما ذكره النبي محمد        ،  وينسى بعد التذكر  ،  القرب

فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت فإن عاد زيد فيهـا حتـى         ،  لبه نكتة أخطأ خطيئة نكت في ق    
�� �:تعلو فيه فهو الران الذي ذكر اهللا;�� 
�&�� �0 �1�G� a2 �
# �% t�� �� � �� � �� � � �� �� � � � �� �  	)5(()6(  

  :وهنا نصيحة صادقة من ابن المبارك تقول

يتُ الْقُلُوبتُم تُ الذُّنُوبَأيتْبِ    ****  ريوهذُّلَّ ـا الـع انُهماـِإد  

  اـر ِلنَفْسك عصيانُهـوخَي    ****  وتَرك الذُّنُوبِ حياةُ الْقُلُوبِ

                                                 

 3/452إقامة الدليل على إبطال التحليل، : انظر) 1(
 .57ص، هـ1399أمراض القلوب وشفاؤها، ابن تيمية، المطبعة السلفية للنشر والتوزيع، القاهرة، ) 2(
 )104 / 1(م،  1486 هـ، 1406 الجوزى، دار الكتب العلمية، بيروت، التبصرة، ابن) 3(
 101ص،  م2005 هـ، 1426ديوان االمام الشافعي، محمد بن ادريس الشافعي، دار المعرفة،  بيروت، ) 4(
 14سورة المطففين، آية ) 5(
 إسناده حسن: رنؤوط، قال شعيب األ2103 / 3، 930: صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب األدعية، ح) 6(
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لُوكِإلَّا الْم ينَل الددْل بهو  ****    س اربَأحـوانُهبهرو اـوء  

  اـعِ لَم يغُْل َأثْمانُهوفي الْبي    ****  وباعوا النُّفُوس فَلَم يربحوا

ي جِيفَةف مـَو ـِذي الْعقِْل ِإنْتَانُها    ****  لَقَد وقَع الْق   )1(" يبِين ل
  

ويطهرك منهـا ولـو     ،  كفارجع إليه بقلب  ،  فإن عصيت ،  وبفاحفظ حياة قلبك بترك الذن    
ني  آدم  إنك مـا دعـوت    يا ابن  :قال اهللا تعالى  ( :ففي الحديث القدسي  ،  بلغت ذنوبك عنان السماء   

ك وال أبالي، يا ابن آدم  لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثـم              ورجوتني غفرت لك على ما كان من      
يا ابن آدم  إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتنـي ال              ،  استغفرتني غفرت لك وال أبالي    

  .)2()تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة
  

  :ر النفسوسرو، ة القلبن طمأني:سادساً
فَِإن الْمخْلص ِللَّـه ذَاقَ مـن حلَـاوة         " يقول شيخ االسالم ابن تيمية  رحمه اهللا تعالى            

رِهِلغَي هتيودبع نم هنَعما يم ِللَّه هتيودبع ،رِهغَي ةبحم نع هنَعما يم ِللَّه هتبحم ةلَاوح نمإذْ ، و سلَي
                  ِللَّـه تَهيودبنِ عمتَضانِ الْمالِْإيم ةلَاوح نم ملَا َأنْعو نلَا َألْيو بلَا َأطْيلَا َألَذُّ ولَى والْقَلْبِ لَا َأح نْدع ،

 لَه تَهبحمو ،  لَه ينالد هِإخْلَاصالْقَلْبِ إلَى ا     ، و ي انْجِذَابقْتَضي ذَِلكو      ا إلَى اللَّهيبنم الْقَلْب يرصفَي للَّه
  )3( "خَاِئفًا منْه راغبا راهبا

فالنفس المطمئنة هي النفس التي سكنت الى ، بتحقق المحبة هللا في القلب تحصل الطمأنينة

#4 �:إذ يناديها ربها فيقول   ،  )4(حب اهللا ورضاه     M,�xFV=
 w��,(
 �3��? ��� � � �� � �� � �� � � � � 6 M!,L
# �,%# B� �,�� � �� � �r � �

M!L�0� �   .ً فوصفها بالطمأنينة ووعدها ان ترضى ويرضى عنها)5( 	 ��

��I�2? .0 2. '�,��  � :يقول تعالى، بخالف من اعرض فقد توعده اهللا بحياة صعبة   � � � � � � �� � ��
�F2? M0�!-(
 ]�� ��<&� ���L M�!�0 X( �g�� � � � � �� � � �� � � �� �� � 6 6� �� � � � ، ه يعيش الضنك في الدنيا أي الـضيق        ،فإن )6( 	�

  .والتعب ويعمى في االخرة

                                                 

 9/423شعب االيمان، ) 1(
 249 / 1، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة  المختصرة، 375/ 25، 21472: مسند االمام أحمد، ح) 2(
 378 / 4بيان الدليل على بطالن التحليل، ابن تيمية، ) 3(
 ، 429تفسير السعدي، ص: انظر) 4(
  30-29سورة الفجر، آية ) 5(
 125ه، آية سورة ط) 6(
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يقـول  ،  وترتاح نفسه ،  فتقر عينه ،   وينال الراحة فيها   ،  بهذه المحبة يلج المسلم جنة الدنيا     
محبة اهللا تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليـه والطمأنينـة إليـه      " :ابن القيم  رحمه اهللا      

بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم      ،  اء والتوكل والمعاملة  وإفراده بالحب والخوف والرج   
ة عين المحبين وحياة    وهو قر ،  هو جنة الدنيا والنعيم الذي ال يشبهه نعيم       ،  العبد وعزماته وإرادته  

 فمن قرت عينه باهللا قرت      ،  �وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم باهللا           ،  العارفين
  )1( "عينه باهللا تقطعت نفسه على الدنيا حسراتبه كل عين ومن لم تقر 

وقـد قـال  احـد       ،  هذه الراحة والسعادة التي يجدها العبد في قلبه ال يضاهيها شـيء           
 إن كان أهل الجنة في مثل :إنه ليمر بالقلب أوقات أقول " :الصالحين حينما وجد لذة هذه المحبة      

  )2( " هذا إنهم لفي عيش طيب

ليس للقلوب سرور وال لذَّة تامة      : " تيمية  رحمه اهللا تعالى  يقول      وكان شيخ اإلسالم ابن     
ة اهللا والتقرب إليه بما يحبه، وال يمكن محبة إال باإلعراض عن كـلِّ محبـوبٍ                ـي محب ـإال ف 

يقول المصطفى ، إنها حالوة اإليمان، بالحب تسر النفس وتذوق حالوة  ما بعدها حالوة )3("سواه 
�:)    نثَلَاثٌ م               َأنا وماهـوا سمم هِإلَي بَأح ولُهسرو اللَّه كُوني انِ َأنةَ الِْإيملَاوح دجو يهف كُن

ل وقـا ، )4()يحب الْمرء لَا يحبه ِإلَّا ِللَّه وَأن يكْره َأن يعود في الْكُفْرِ كَما يكْره َأن يقْذَفَ في النَّارِ   
الن رضـاه   ؛  صح إيمانه واطمأنت، به نفسه ،وخامر باطنه      "  :عياض رحمه اهللا معنى الحديث    

بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ،ونفاذ بصيرته ،ومخالطة بشاشته قلبه ،الن من رضـي أمـرا               
  )5(" ولذ له اإليمان، سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه اإليمان سهلت عليه الطاعة

حت عن  افانز،  وهو رضا ربه  ،  ب همومه في هم واحد جعله نصب عينيه       فقد وحد المح  
، من لذة القـرب مـن اهللا      ،  لما يجده في نفسه   ،  وسر قلبه ،  فاطمأنت نفسه ،  قلبه هموم الدنيا كلها   
  .راضياً بما كتب اهللا له، ثابتاً على الحق، طيب الخاطر، فتجده بشوش الوجه

  

  

                                                 

 67الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص ) 1(
 454 / 1، مدارج السالكين) 2(
 .28/32مجموع الفتاوى، ) 3(
 11، ص16: صحيح البخاري،كتاب االيمان، باب حالوة االيمان، ح) 4(
ية، أبو اسحاق الحويني، دار ابن عفان، الـسعود       : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، السيوطي، تحقيق       ) 5(

 )51 / 1(م، 1996_هـ 1416الطبعة االولى، 
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  : حب لقاء اهللا سبحانه وتعالى:سابعاً

هـذا حـال المحـب      ،  ويكره تأخره ،  ويرجو قرب اللقاء  ،  المحب يتوق إلى لقاء الحبيب    
 من ثمرات محبـة اهللا      �ولذلك كان حب لقاء اهللا      ، فهل رأيت محباً يكره لقاء حبيبه ؟      ،  الصادق

  !ثم يسمى نفسه هللا محباً ، فكيف بمحب اهللا أيتعلق قلبه بالدنيا ويكره اآلخرة؟، سبحانه وتعالى

من َأحب ِلقَاء اللَّه َأحب اُهللا ِلقَاءه، ومن كَـرِه ِلقَـاء اللَّـه كَـرِه اهللا                 ( : يقول  �هللا  ورسول ا 
���  � :إذ يقول تعالى  ،  ولذلك جعل اهللا تبارك تعالى جزاء من كره لقاء ربه نار جهنم           ،  )1()ِلقَاءه

!��% 
�L#� �&O�-( ��4�� e .�/(
� � � ��� � � � � �� � � � �� � � ��G��,$ �,����m .,2 �,_ .�/,(
� �,1 
�&\,Fh
� �!&8(
 A�� � �� � � �� �  � � � � �� � � � � ��  �� � °*±
��;�� 
�&�� K% #��(
 �_
�\0 �x(�?� � � �� �� �� � � �� � � � � � � �  	 )2(  

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت         ( :�وقد كان دعاء رسول اهللا      
اللهم إنـي أسـألك خـشيتك فـي الغيـب           ،  لوفاة خيرا لي  وتوفني إذا كانت ا   ،  الحياة خيرا لي  

وأسـألك  ،  وكلمة العدل والحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنـا           ،  والشهادة
، وأسألك برد العيش بعد الموت    ،  وأسألك الرضا بعد القضاء   ،  وقرة عين ال تنقطع   ،  نعيما ال يبيد  

 ،  لقائك في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة        وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى       
 يطلب من اهللا أن يبث في قلبه الـشوق          � فهو )3()اللهم زينا بزينة اإليمان واجعلنا هداة مهتدين      

  .)4(لما للقاء من لذة يجدها المحب في نفسه، والشوق سفر القلب الى المحبوب، إلى لقاء ربه
وهي أعلى درجات   ،  الخلةدرجة  ي بلغ    الذ �هذا الشوق إلى اللقاء أثمر في قلب محمد         

ِإن عبدا خَيره    (:حين قال  فاختار لقاء اهللا     ولقاء اهللا ،  حين خيره  اهللا بين البقاء في الدنيا       ،  المحبة
هنْدا عم فَاخْتَار هنْدا عم نيبو ا شَاءا منْيالد ةرهز نم هيْؤتي َأن نيب 5()اللَّه(.   

ولكنه اختار الموت ألن فيه     ،   لم يحب الموت لذات الفناء     �فهو  ،   هو الحب الصادق   اهذ
 زوجتـه   :إذ لما حضرته المنية قالت    ،  �فهم هذا الصحابي الجليل بالل بن رباح        ،  �لقاء اهللا   
  )6(" غداً ألقى األحبة ، واطرباه " :فقال، واحرباه

                                                 
 1121ص ، 6507: صحيح البخاري، كتاب  الرقاق،  باب من َأحب ِلقَاء اللَّه َأحب اللَّه ِلقَاءه، ح) 1(
  8 -7سورة يونس، آية ) 2(
كم فـي   ، صـححه الحـا    304 / 5،    1971: صحيح ابن حبان، كتاب  الصالة، باب  صفة الـصالة، ح           ) 3(

 1/524مستدركه، 
  51-1/50مدارج السالكين، : انظر) 4(
:  وَأصحابِه ِإلَـى الْمدينَـة، ح      �، باب  باب هجرة النَّبِي       �صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي       ) 5(

 663، ص 3904
 6/1منهاج السنة، ) 6(



 محبة العباد لربهم بين االعتدال والغلو

          

 102 

 الفصل الثاني

فال تجعل بينك   ،   تقلب قلبك كله نحوها    نقول لكل مسلم محبة اهللا    ،  وفي ختام هذا المبحث   
تحب المؤمنين ألنهـم    ،  وتنفر من المعصية  ،  وتتلذذ بالطاعة ،  بها تحقق التوحيد  ،  وبين اهللا حاجزا  

وعلى ،   محبتك ترجعك في كل حين الى ربك تائباً        ،  بها تهون المصيبة مهما عظمت    ،  يحبون اهللا 
   .كما يحفظ أحدنا ماله من الضياعفليحفظها ، فهذه المحبة كنز لصاحبها، ذنبك نادماً

ما قالـه   ،  والى أولئك الذين كانت سكن قلوبهم المحبة ثم طردوها بالبعد والعصيان نقول لهم            
يا من كان له قلب فانقلب، يا من كان له وقت مع اهللا فذهب، قيام                " :قبلنا لهم ابن رجب الحنبلي    

  :صال تعاتبك على انقطاعكاألسحار يستوحش لك، صيام النهار يسأل عنك، ليالي الو

ـّاغلتم عنــتش   وأظهرتم الهجران ما هكذا كُنَّا     ****  ا بصحبة غيرناـ

  اة حلتم وما حلناـد وحيــفق    ****  وأقسمتُم أن ال تحولوا عن الهوى

. )1("فقلبي إلى تلك الليالي لقد حنّا    ****   اركمــالي كنا نجتني من ثمـلي  

                                                 

 132اختيار األولى في شرح حديث اختصام المأل األعلى، ص ) 1(
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  يــانـلثاــث  املبح
  

  ةــوفيــد الصــ عن�ة اهللا ـــحمب
< << << << <
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   انحراف الصوفية في باب المحبة وغلوهم فيها :المطلب األول
   :اتجاهات الصوفية في باب المحبة   :أوالً
   :)1(السيد الجليند أهم اتجاهات الحب عند الصوفية قائالً محمد  يبين

أي الموافـق    _  وهو ما يلتزم في تعبيره عن المحبة بالمعنى الـسابق          :االتجاه األول " 
ويجيء مقالـه   ،  أو ماذا يفعل  ،  فيكون المحب واعياً بماذا يقول    ،  يتمثله في سلوكه   و ،  _للشارع  

   .اً في ذلك باألوامر   والنواهي  الشرعيةملتزم، عن المحبة معبراً عن حاله فيها

ونجد تعبيره عنها يأخذ    ،   فنجد المحبة عنده تأخذ معنى خاصاً اصطالحياً       :االتجاه الثاني 
 ، شكالً رمزياً أقرب ما يكون إلى األلغاز التي  قد ال يفهمها إالّ نمط معين من خاصة الـصوفية                  

  "   يتضح لنا من ذلك أقوالهم في المحبةو

وافقوا ،  ح لنا مما سبق أن الصوفية في المحبة ليسوا سواء فأصحاب االتجاه األول            ويتض  
، إذ يقـول    )3(والجنيد  ،  )2(التستري  :ومن هؤالء   ،  السلف في كثير من المسائل المتعلقة بالمحبة      

أي التزام الطاعات والبعد عن     ،  )4("ومباينة المخالفة   ،  هي معانقة الطاعة   " :التستري عن المحبة  
بل ويـرفض  ، ومن هنا فإن مفهوم الحب عندهم واضح بعيد عن الرمزية والغموض          ،  نهاياتالم

                                                 

من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، محمد السيد الجلنيد، دار قباء للنشر، القاهرة، الطبعة الرابعة،         ) 1(
 .53م  ص 2000

أحـد أئمـة    : ، أبو محمد  ) م 896 - 815=  هـ   283 - 200(هو سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري،         ) 2(
ياضيات وعيوب االفعال،  له كتـاب فـي تفـسير           الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم اإلخالص والر      

 )143 / 3(األعالم، :  انظر، القرآن مختصر، وكتاب رقائق المحبين وغير ذلك
صوفي، من العلماء بالدين،  مولـده ومنـشأه         : هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسم         ) 3(

  .القواريري نسبة لعمل القواريرأصل أبيه من نهاوند، وكان يعرف ب. ووفاته ببغداد
ما رأت عيناي مثله، وكان الكتبة يحـضرون        : قال أحد معاصريه  . وعرف الجنيد بالخزاز النه كان يعمل الخز      

وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد،  وقـال           . مجلسه اللفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون لمعانيه     
وعده العلماء شيخ مذهب التصوف، لـضبط مذهبـه بقواعـد          . زمانهإمام الدنيا في    : ابن األثير في وصفه   

الكتاب والسنة، ولكونه مصونا من العقائد الذميمة، محمي االساس من شبه الغالة، سالما من كل ما يوجب                 
طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم            : اعتراض الشرع،  من كالمه    

 به، له رسائل منها ما كتبه إلى بعض إخوانه، ومنها ما هو في التوحيد وااللوهية، والغنـاء،           يتفقه ال يقتدى  
ومسائل أخرى،  وله دواء االرواح وهي رسالة صغيرة تشتمل على نبذ من الوعظ من كالم أبـي القاسـم            

 )141 / 2(األعالم،  .: هـ297:الجنيد، توفي سنة
 53لسنة،، ص من قضايا التصوف في ضوء الكتاب وا) 4(
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فها هو القشيري ناقالً عـن أبـي علـي    ، العشق:االلفاظ التي ابتدعتها جماعة من الصوفية مثل      
مجاوزة الحد في المحبة، والحـقُّ، سـبحانه؛ ال         : العشق " :قوله_ أحد أئمة الصوفية    _ الدقاق  

جاوز الحد، فال يوصف بالعشق، ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحـد لـم         يوصف بأنه ي  
فال يوصـف   . إن عبداً جاوز الحد في محبة اهللا      : يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه، فال يقال       

سبحانه بأنه يعشق، وال العبد في صفته سبحانه بأنه يعشق، فنفى العشق، وال سبيل له إلى . الحق
  .)1(" ، ال من الحق للعبد، وال من العبد للحق، سبحانهوصف الحق، سبحانه

اب منع وصف اهللا بالعـشق      ـو احد اسب  ـري ه ـذكره القشي  وتجدر االشارة هنا ان ما    
ذا ال يصح بحال في حـق  ـوه، وةـالى جانب ذلك أن أحد معاني العشق الحب الشديد مع الشه         

  .)2( �اهللا 

خاصة الذين تبـوءوا    ،  ر عن كثير من الصوفية    فهو  االتجاه المشهو   وأما االتجاه الثاني    
، ، وهؤالء اختلطت عندهم األمور    )4(ابن فارض   ،  )3(أمثال ابن عربي  مكانة خاصة في التصوف     

ومحبة ،  من ناحية ومحبة النساء   ،  والمحبة النبوية ،  فتجد الخلط عندهم واضحا بين المحبة اإللهية      
والـسكر  ،  والهيـام ،  والعـشق ،  الـصبابة  :فتجد في كالمهم  ،  الخمور وغيرها من ناحية أخرى    

لكن يتعلل أصحاب هـذا االتجـاه   ، وليس هللا، ما تجعل المرء يخيل إليه أنه حب لغانية  ،  والنشوة

                                                 

 321الرسالة القشيرية، ) 1(
هل يجوز اطالق لفظ العشقعلى     ( يمكن مراجعة المسائل المتعلقة بمرتبة العشق في الفصل االول          : مالحظة) 2(

 8، ص )العالقة بين العبد وربه ؟ 
 ، أبو بكر الحـاتمي    ) م 1240 - 1165=  هـ   638 - 560(محمد بن علي بن محمد ابن العربي،        : هو)  3(

فيلسوف، من أئمة المتكلمين في  : الطائي األندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ االكبر         
وقام برحلة، فزار الـشام وبـالد الـروم والعـراق         .وانتقل إلى إشبيلية  ) باالندلس(ولد في مرسية    .كل علم 

ضهم على إراقة دمه، كمـا      صدرت عنه، فعمل بع   ) شطحات(وأنكر عليه أهل الديار المصرية        .والحجاز
  .فنجا) من أهل بجاية(وحبس، فسعى في خالصه علي بن فتح البجائي .أريق دم الحالج وأشباهه

له نحو أربعمائة كتاب    .قدوة القائلين بوحدة الوجود   : وهو، كما يقول الذهبي   . واستقر في دمشق، فتوفي فيها        
فـي  ) محاضرة االبرار ومسامرة االخيار   ( النفس،     ، في التصوف وعلم   )الفتوحات المكية   ( ورسالة، منها   

وكتب عنه كثيرون قـدحا ومـدحا،       )... فصوص الحكم (أكثره في التصوف، و   ) ديوان شعر   ( االدب،، و 
 )281 / 6(األعالم،  

هو شاعر الوقت شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري، صاحب االتحاد  الذي قد مال                   ) 4(
 )368 / 22 (-ي سنة اثنتين وثالثين، وله ست وخمسون سنة، سير أعالم النبالء به التائية، توف
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وأن سوء فهم الناس لمصطلحاتهم سببه أن       ،  وكنايات،  وإشارات،  قائلين بأنها ليست سوى رموز    
  . )1(الناس غارقون في بحر الحياة المادية 

تجاه نقلوا التصوف من الخوف الذي اشتهر عنهم الـى الحـب الـذي       وأصحاب هذا اال  
وال ،   أنهم يعبدون اهللا ال خوفاً من عذابـه        :حيث وضعوا قاعدة عامة مفادها    ،  عرفوا به فيما بعد   

ولعل أول من أخرج التصوف مـن دائـرة التـأثر           ،  ولكنهم يعبدونه حباً لذاته   ،  طمعاَ في ثوابه  
طلق على عالقته بربه لفظ الحب صراحة  ثم  لفظ العـشق هـو               وأ،  بالخوف إلى التأثر بالحب   

    )2(رابعة العدوية

  : اشتهرت أبية شعرية تقول)3(وعن رابعة العدوية
  

  ل   لذاكاـا  ألنّك  أهــوحب     ****  وى ــأحبك حبين  حب  اله

  ذكرك عمن سواكاــفشغلي ب     ****  وى ــفأما الذي هو حب اله

  حتى أراكا         فلست أرى الكون    ****  ه ــٌل  لوأما  الذي أنت أه

  )4(       ولكن لك الحمد في ذا وذاكا    ****  فما الحمد في ذا وال ذاك لي 

لقد تناست رابعة ومن سار على نهجها أن التعبد إلى اهللا رغباً ورهباً هو وصف األنبياء                
��],� �,� � :الذين قال الباري جل وعال في وصفهم       � � � � ��&�28,�� H
y,�
 R ��2#�;,� 
�&� �� �� � �� � � �� � �� � � ��,$#6 � � 

:�7�l ��( 
�&��� �_#�� � � � � � � � � 6 � �� 	.)5(  

فانتقل مـن عمـل وسـلوك       ،  فالتغير عند الصوفية بدأ يظهر من القرن الثالث الهجري        
، وصار التصوف أحوالً وأجوبة ومسائل    ،  حتى قل الرغب والطلب   ،  واقتداء الى تمذهب وابتداع   

وأنهـم كـشفوا    ،  وادعى أهلها أنهم قد خرجوا من رق األغالل       ،  وبقيت األلفاظ وغابت حقائقها   
القائل عنهم ، فهم أهل الفناء، وزالت عنهم أحكام البشرية  ،  واحتفظوا بالكلية عن غيرهم   ،  األسرار

                                                 

ـ الحب االلهي في التصوف االسالمي، مصطفى حلمي، دار القلـم للنـشـر، م           : انظر) 1( م، 1960ر، ـصـ
 . 12 -8ص

 140ابن فارض والحب االلهي، مصطفى حلمى، دار المعارف الطبعة الثانية، ص : انظر) 2(
، أم الخير، موالة آل عتيـك،       ) م 752 - 000=  هـ   135 - 000( بعة بنت إسماعيل العدوية،     را: هي) 3(

مـن  : لها أخبار في العبادة والنسك، ولها شعر      . صالحة مشهورة، من أهل البصرة، ومولدها بها      : البصرية
 )10  /3(هـ، األعالم،  135توفيت بالقدس، سنة) اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم: (كالمها

 64رابعة العدوية في محراب الحب اإللهي، مأمون غريب، دار غريب للطبعة والنشر، القاهرة،  ص) 4(
 90سورة األنبياء، آية ) 5(
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ـ        غيرهم إذا نطقوا، والنائب عنهم سواهم فيما         دت تصرفوا، فلم يكد ينتهي القرن الثالث حتى ابتع
  .)1(والظاهر والباطن ، ظهر عندهم الكالم في االتحاد والحلول والصوفية عن التوحيد الصحيح

  

ومما يدلل على هذا التحول الكبير في منظومة فكر الصوفي ما يروى عن رابعة العدوية 
فقالت سكرت من حب ، ؟مم تمايلك " :فقال لها،  وهي تتمائلعليهادخل محمد بن واسع أنها قد 

  )2( "فأصبحت وأنا منه مخمورة، الليلةربي 
ولقد تأثرت الصوفية في مفهومها حول المحبة بالفلسفة المانوية التي كان لهـا نظريـة               

والتي تقـوم  " :يلخص هذا التأثر الدكتور إدريس محمود إدريس قائالً ،  خاصة حول الحب اإللهي   
 فهي دائماً تنجذب إليه وتحـن       على أن أرواح األبرار ذرات نورانية انبثقت من الينبوع األعظم         

فغايتها الفرار من ربقـة عبوديتهـا   ، وتحاول جاهدة الفرار من هياكلها المظلمة ،  إلى العودة إليه  
  .)3(" واالنطالق من سجنها 

واعلم أن الحب اإللهي     " :كالم ابن العربي  ،  ومما يدلل على تأثرهم الواضح بهذه الفلسفة      
ينفّر عنها ظلمة نظرها إلى نفـسها       ،  لنور إلى أعين الممكنات   فيتقدم ا ،  من اسمه الجميل والنور   

فيتجلى لتلك العين باالسـم الجميـل       ،  إذ ال يرى إال بها    ،  فيحدث لها بصراً هو بصره    ،  وإمكانها
  )4(" فيصير ذلك عين الممكن مظهراً له ، فتتعشق به

ة الـصوفية   ومن هنا فقد أدركت رابعة العدوية وجماعة من الصوفية أن حقيقـة الحيـا             
إذ ال يعرف اهللا حقاً وال يحبه صدقاً من كان          ،  وجوهرها يكون بإنكار الذات والفناء في المحبوب      
هـو    ":إذاً فالفناء كما يعرفة الكالبـاذي     ،  )5(لديه أدنى شعور بذاته أو شعور بالعالم المحيط به          

نه أوصاف البـشرية    الغيبة عن صفات البشرية بالحمل الموله من نعوت االلهية وهو أن يفنى ع            
   )6( "التي هي الجهل والظلم

                                                 

 57-55، من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، ص  1الرسالة القشيرية، ص : انظر) 1(
بد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة للنـشر    طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن االزدي، تحقيق مصطفى ع   ) 2(

 . 388م، ص1998هـ 1419، والتوزيع،  بيروت
إدريـس محمـود ادريـس، مكتبـة     .مظاهر االنحرافات العقدية عند الصوفية واثرها السيء على االمة، د  ) 3(

 305م، ص 2005هـ 1426، الرشيد، الرياض
دار إحياء التـراث العربـي، لبنـان،    ، الدين ابن عربيالفتوحات المكية في معرفة األسرار الملكية، محي  ) 4(

 2/112، م1998 -هـ 1418
 305مظاهر االنحرافات العقدية عند الصوفية،  ص : انظر) 5(
 126 هـ، ص 1400 بيروت، -التعرف لمذهب التصوف، محمد الكالباذي أبو بكر، دار الكتب العلمية ) 6(
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 صاحب كتاب )1(ويتضح لنا شذوذ قولهم في المحبة عن الصواب حينما نرى الطوسي 
ولسانه الذي ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به( عن ربه �اللمع يشرح حديث النبي 

                   :وصف وجده بمحبوبه حتى قالوقد قال القائل في وجده بمخلوق مثله، وقد   : قائالً )..ينطق به

  رتني أبصرتناـفإذا أبص    ****  أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

  ألبس اهللا علينا البدنــا    ****  نحــن روحـان معـا في 

فإذا كان مخلوق يجد بمخلوق، حتى يقول مثل ذلك، فما ظنك بما وراء ذلك ؟، وبلغنـي              
  .)2("يا أنا : ، حتى يقول الواحد لآلخر    حقيقة المحبة بلغ المتحابان   ال ي : عن بعض الحكماء أنه قال    

ووجوب تحقـق هـذا     ،  أي أنه إذا عظمت المحبة بين اثنين حتى يكونان واحداً فالحب هللا أعظم            
  .االتحاد مع الرب أولى

  

  : وصف المحبة عند غالة الصوفية:ثانياً
يصفونها بأوصـاف   ،   تعالى اشتهر عن غالة الصوفية أنهم حين يتكلمون عن المحبة هللا         

فابن عربي الذي علت عنده النزعة      ،  ما شابهها ،  والخمر،  كثيرة تدور رحاها حول الغزل بالنساء     
  : يقول في كتابه ترجمان االشواق، واستخدامه لكلمات قوية الدالة على العشق، الغزلية في حبه

   أن تفـهمالهـأم مث، رهـ       ذك  ****  ا جرى        ــره ممـكل ما أذك

  أو علت جاء بها رب السما    ****  ت     ـجل وار ـمنه أسرار وأن

  مثل مالي من شروط العلما    ****  ن لـه      ـؤاد مـلفؤادي أو ف

  قدما أعلمت أن لصـدقي     ****  ويـة        ــصـفة قدسـية عل

  )3(واطلب االبطن حتى تعلما     ****   فاصرف الخاطر عن ظاهرها   

وال يصدق الظاهر ألنـه     ،   هنا يطالب القارئ لشعره أن يبحث عن البواطن        فابن عربي 
بل ونطالب بصرفها ليس ، وكيف نفهم بواطنهم ونحيد عن ظاهر صريح بالفسق والمجون ،موهم

أي أن هذا هو حب من عبد       ،  بل نطالب ان نسميها محبة إالهية     ،  ألي نوع من المحبة بين البشر     
                                                 

، لـه كتـاب اللمـع  فـي     ...كان شيخ الصوفية،. زاهد: لسراجهو عبد اهللا بن علي الطوسي، أبو نصر ا       ) 1(
 )104 / 4(هـ، األعالم،  378التصوف، توفي سنة 

طه عبد البـاقي سـرور، دار الكتـب         .عبد الحليم محمود، د   .د:اللمع، ابو نصرا السراج الطوسي، تحقيق     ) 2(
 463م، ص1960، هـ1380الحديثة، مصر، 

 5هـ، ص 1312شواق، محمد سليم األنسي، مطبعة األنسية، بيروت، ذخائر األعالق شرح ترجمان اال) 3(
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وشهرة القصيدة بالخمرية   ،  لفارض التائية المشتهرة باسم الخمرية    وانظر الى قصيدة ابن ا    ،  لربه
   .له دالالت واضحة عن طبيعة هذا الحب

   :وفي مطلعها يقول

  سكرنا بها قبل أن يخـلق الكرم    ****شـربنا على ذكـر الحبيب مدامة      

  هالل وكم يبدوا إذا مزجت نجم    **** وهي شمس يديرها     ، لها البدر كأس

  )1(م ولوال سناها ما تصورها الوه  ****ال شـذاها مـا اهتديت لحانها      ولـو

  

وهناك مجموعة من الدوافع تدعي الصوفية أنها هي السبب وراء التركيز على الخمر 
  :ومن ذلك، والغزل في تعبيرها عن حبها لربها، والكرم

مما ، بقوة على النفس وتحركها هذه الرموز تعبر عن النفس البشرية ودوافعها ،وهي تؤثر و:أوالً
  .)2(وأشد إصغاء له ، وتقبالً له، يجعلها أكثر إقباالً عليه

والـستر  ،   إن أرباب هذه الفئات أرادوا بهذه الرموز تقريب المعاني ألنفسهم ومن شابههم            :ثانياً
مـن  لغيرتهم أن ينال غيـرهم شـيئاً   ، فتكون معانيها عليهم مبهمة   ،  على من باينهم في الطريقة    

  .)3(أسرارهم 

وفي العبارة ، اختلف األولون واآلخرون في حد هذا المقامد اعلم أنه ق:" )4(يقول ابن الدباغ  :ًثالثا
وكٌل قاصر لعجزه عن ، وينطق بمقدار حاله،  إذ كل منهم يعبر على حسب ذوقه منه       ،  عن حقيقته 

لجمهور به إال رمـزا  ا أهل التحقيق لم يخاطبومن وصل إلى شيء منه من ، اإلحاطة بحقيقته

                                                 

 13ص .الحب اإللهي في التصوف اإلسالمي) 1(
 20المرجع السابق، ص : انظر) 2(
 57الرسالة القشيرية، ص : انظر) 3(
، من  ) م 1300 - 1208=  هـ   699 - 605(عبد الرحمن بن محمد بن علي األنصاري االسيدي         : هو)  4(

له : قال العبدري . مؤرخ، باحث، فقيه، من أهل القيروان     :  بن حضير، أبو زيد، المعروف بالدباغ      ولد أسيد 
في شيوخه،  ) برنامج(، ومن كتبه    )..معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان     (أشهر تصانيفه   . نظم جيد كثير  

مـشارق أنـوار    (و) نكتاب االحاديث االربعين في عموم رحمة اهللا لسائر المـؤمني         (وهم نيف وثمانون، و   
جالء االفكار في مناقـب     (و) تاريخ ملوك االسالم  (وله  . في آداب الصوفية  ) القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب   

 )329 / 3(،  األعالم )االنصار
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فأما شرح الحقيقة ، اإليماء فإنه أعظم من أن تشرح حقيقته بالنطق وحسب المعبر عنه، وتلويحا
  .)1("باللفظ الصريح فمتعذر جداً 

وإن الذي  ،  فإن اهللا قد خاطبنا بكالم حسن لفظه ومعناه       ،  وهذه كلها ادعاءات ال أصل لها     
ويـدعوها  ،  إنما ينأى بنفسه عن الحق    ،  ال أصل لها  ينأى عن أسلوب القرآن إلى رموز وكنايات        

 والنفس البشرية ال تعجز عن فهم مراد اهللا على الحقيقة فتلجأ إلى الرموز  فإن اهللا                 ،  إلى الغواية 
ومن هنا فال حاجـة     ،  فأيهما أكمل الصوفي أم اهللا ؟     ،  العظيم المتصف بالكمال خاطبها دون رمز     

حتـى  _ المنصوص على فحـشها     _ ها من الفواحش    وغير،  والخمر،  والغزل،  لوصف النساء 
طاهراً ، فاهللا تبارك وتعالى جعل القرآن عفيفاً في لفظه     ،  أو نقرب لها الصورة   ،  نحرك هذه النفس  

�,²�8 ���%,�  � :يقول سـبحانه  ،  وهو مع ذلك مؤثر فيهم    ،  فيما يصفه للناس   .;,"? Wb,& ��	
6 � �� �� � � �� � � � �
�-� ��z0 �1���0� �� �� �� � 6 �� � �,(' ��	
 �,�' B� �1�,G�� �_i�G4 :G� �k �1# ���f .�/(
 i�G4 X�0 ��� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � �  � �� � � � � � � � �� � �� � � �

i�_ .0 X( K� ��	
 �G�� .0� O��� .0 X% �8n ��	
 {8_E � � � �� � � � � � �� � � �� � � � � � �� � � � 	 )2(.  

وأن في  ،  إلخفاء الحقائق عن من يخالفهم    ثم إن ادعاءهم أن استخدام هذه الرموز طريقة         
وعـدم  ،  بل إنه مخالف للدين الذي أمر بإفشاء العلم       ،  ال أصل له  ،  ذلك حفاظ على أسرار طرقهم    


R S��G( ���!% �0 8�% .0 {8p � : يقول �فاهللا  ،  كتمه� H��!(
 .0 ��(b&? �0 ��F��� .�/(
 ��� � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � �� � D � � ��� � � �� �� � � � 
���2t(
 �3��G�� ��	
 �3��G� �x(�? 5���(
� � � � �� � �� � � � �� �� � �� � � �� � مـن   (: يقول�وفي الحديث عن رسل اهللا ، )3( 	 �

ةاميالْق مونَارٍ ي نامٍ مجبِل اللَّه همَألْج هلْمٍ فَكَتَمع نِئَل ع4( )س(.  
  

  : مكانة المحبة عند غالة الصوفية:ثالثاً

ومن هذه ، وتعلقت بها مسائل عدة، لحب له مكانة عظيمة عند هذه الجماعة المتصوفةوا
  :لمسائلا

                                                 

عبد الرحمن ابن محمـد المعـروف بـابن الـدباغ، تحقيـق             ،  مشارق أنوار لقلوب ومفاتيح أسرار الغيب     ) 1(
 20، صريتر، دار  صارد، بيروت.هـ

 23سورة الزمر، آية ) 2(
 159سورة البقرة، آية ) 3(
، صححه األلباني فـي صـحيح   3/404، 3660: كراهة منع العلم، ح:  باب، العلم: سنن أبي داود، كتاب  ) 4(

 1/112الترغيب والترهيب، 
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الـصحيح  _ رد في الحديث    و" :وفي هذا يقول ابن عربي    ،   المحبة سبب وجود العالم عندهم     .1
كنت كنزاً لم أعرف فأحببـت أن         " � عن ربه    �عن رسول هللا    _ كشفاً غير الثابت نقالً     

  )1(" لخلق  وتعرفت إليهم فعرفوني فخلقت ا، أعرف

  :ويقول ابن العربي مؤيداً لهذا

  ب جبلناـى الحـوعل  *****  وعن الحب صدرنا   

  )2(ولـهذا   قد  قبـلنا  *****  فلـذا جئنـاه قصداً  

أنه خلـق الخلـق     ،  وهذا الكالم ال يصح بحال فاهللا بنص صريح واصح ال يقبل التأويل           
��8 � :ىيقول سبحانه وتعال، ليعبدوه�!( e� w&�
� .�
 v-Gl �0�� � � �� � � � � �� �� � �� � � � � � ويكفي لرد حديث ، )3( 	 �

والملزم للمـسلمين   ،  ابن عربي هذا ما بينه هو أنه ثبت بكشوفاته ونفى هو أن يكون ثبت بالنقل              
   .الثابت نقالً ال كشفاً

، حاً لتقبـل أي شـيء     أن المحب ليحقق الحب المطلق في هذا الكون يصبح قلب محالً صال           . 2
أو مسيحياً ،ألن كل ما في هذا الكون هو مظهر        ،  وثنياً،  فيقبل أي دين ولو كان غير اإلسالم      

وليس مهماً في نظر المتصوفة أن يكون هذا شيء قد ذمـه            ،  من مظاهر اهللا تجلى اإلله فيه     
  .)4(اإلسالم أو مدحه 

  

  :يقول ابن عربي مؤيداً لذا الكالم

  فمرعى لغزالنٍ ودير لرهبانِ    ****  بالً كلَّ صورةقا ي ــلقد صار قلب
  وألواح توراة ومصحفُ قرآنِ    ****  وكعبـةُ طـائـف  انٍ ـوبيتٌ ألوث

  فالحـب ديـنـي وإيمـانـي    ****  بِ أنى توجهت ركائبه حأدين بدينِ ال

  )6(وقيس وليلى ثم  في وغيالن    ****  )5(ا ـد وأختهـلنا أسوة في بشر هن

                                                 

ود غـراب،   جمع وتأليف محمود محم   ،  الحب والمحبة اإللهية من كالم الشيخ األكبر محي الدين ابن عربي          ) 1(
 ن وقد بين االلباني ان هـذا   11م، الطبعة الثانية، ص   1983_  هـ   1403مطبعة الكتاب العربي، دمشق،     

 24/50السلسلة الضعيفة، : الحديث ضعيف وال أصل له، انظر
 12الحب والمحبة اإللهية من كالم الشيخ األكبر محي الدين ابن عربي،  ص ) 2(
 56سورة الذاريات، آية ) 3(
 313حرافات الصوفية العقدية، صان) 4(
 40ذخائر االعالق، ص : جميل ابن معمر مع بثينة، انظر: يريد بأختها) 5(
   39ذخائر االعالق، ص) 6(
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الحب من حيث هو حب لنا ولهم حقيقـة          " : شرح ابن عربي هذا البيت بنفسه فقال       وقد
والشروط واألسـباب   ،  غير أن المحبين مختلفون لكونهم تعشقوا بكون وإنا تعشقنا بعين         ،  واحدة

فإن اهللا تعالى ما هيم هؤالء وابتالهم بحب أمثالهم إال ليقيم بهـم             ،  فلنا أسوة بهم  ،  واللوازم واحدة 
على من ادعى محبته ولم يهم في حبه هيمان هؤالء حين ذهب الحب بعقولهم وأفنـاهم                الحجج  
  .)1("  عنهم 

لكنه وافقه جماعة من الصوفية على ، ولم يقتصر األمر على ابن عربي في شططه هذا
  :_ أحد شعراء الصوفية _ إذ يقول ابن جالل الرومي، هذه األفكار

     انظر إلى العمامة أحكمها فوق رأسي

   بل انظر إلى زنار زاردشت حول خصري

  فال تنأ عني ال تنأ عني 

   مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي

  توكلت عليك أيها الحق األعلى

   ليس لي سوى معبد واحد

   مسجداً أو كنيسة أو بيت أصنام

   ووجهك الكريم فيه غاية نعمني

  )2( ال تنأ عني، فال تنأ عني

 الوثنيـة فـي     أصنامو، وعقد زنار النصارى  ، صلوات اليهود  "ويظهر لنا مما سبق أن      
  )3( "الهند ومساجد اهللا كلها عند هؤالء ساح فساح يعبد فيها اهللا


�t,C[ �أولم يتذكر هؤالء قول اهللا تعالى        ��	
 8,�2 .�8,(
 ��� �� � � � � D� � � وقولـه تبـارك    ،  )4( 	 �


�tC[  � :وتعالى y$ §�� .0�� � � � � �� � � � � � � � �.�¨��
 .0 A�l©
 R �_� X�0 �-� .G� ���i� � � � � � � �� � � � � � ��� � �� � � 6� �� او لـم   ،  )5( 	 �

                                                 

 40المرجع السابق، ص) 1(
 60الصوفية نشأتها وتطورها، محمد عبد، طارق عبد الحليم، دار االرقم، الكويت، الطبعة الثانية، ص) 2(
  60،  صالمرجع السابق) 3(
 19سورة آل عمران، آية ) 4(
 85سورة آل عمران، آية ) 5(
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_!� "�!�,� �0,�  � �يسمع هؤالء قول اهللا     �,%� MG0 �% �� 
�8�� {#�@& �? 
i�_ 
�&�� 
�(���� � � �� � � � � � 6 � �6 � � �� � � � � � �� � � �� � �� � �� �
:��=
 .0 ���� � �� � �� � �    .آليات ظاهر ال يخفىووجه داللة هذه ا، )1( 	 �

 حـسب   -ففيهـا   ،  المرأة ذات مكانة عظيمة عند الصوفية     ،  ةـ تعظيم النساء عند الصوفي    :ثالثاً
والفاعل أعظم  ،  بينما تحل في الرجل بصورة منفعل     ،  حلت روح اإلله بصورة فاعل      -زعمهم  

ه مـن نفـس     ثم نفث في  ،  ويبرر ابن عربي هذا بأن اهللا خلق اإلنسان على صورته         ،  من المنفعل 
ومن هنا فإن العالقة التـي  ، فلذلك يحن المرء إلى المرأة ،  ومن هذا اإلنسان خلق حواء    ،  الرحمن

إنما هي عبارة _ سواء كان لزوجة أو أي أنثى _ تكون بين الرجل والمرأة ويصرح بأنها النكاح 
  .)2( النساء لكمال شهود الحق فيهن �فلهاذا أحب النبي ، عن االتصال بالذات اإللهية

ومـن  ،  ولم يقتصر األمر على ابن عربي وإنما هي صورة عامة عند معظم الـصوفية             
   : يقول ابن فارض، هؤالء ابن فارض الملقب عند الصوفية بسلطان العاشقين

  واء قبل حكم البنوةــبمظهر ح    ****    ففي النشأة األولى تراءت آلدم 

  ل حسن بديعةمن اللبس في أشكا    ****    وتظهر للعشاق في كل مظهر 

  )3(عزت" بعزة"ىـدعـة تـوآون    ****  "  بثينة "وأخرى " لبنى"ففي مرة 

ليس لما زعمتـه    ،  وهي مكرمة فيه غير مهانة    ،  إن المرأة لها في اإلسالم مكانة عظيمة      
��Gl �? X���m .0,� )�,� 0,. ?&�,;�� ? � �ولكن ألنها اوالً إنسانة خلقها اهللا     ،  الصوفية � �� � �� � �� � � � �� � � �� �� � � �,4
��6 � �

���,���� ]�,-( H��© �(' R �� Mo#� Ai�0 ���!% ��4� �3!(� 
���;�(� �� � � � � � � � �� E � �� � � � �� � � � � � � � �� 6� E � �� � � � � �� 6 �  ألنهـا  :  وثانياً)4( 	 ��

� ���Z 0,. '�,� ?�  � :يقول تعالى ،  مكلفة تُثاب على صالح أعمالها وتعاقي على سيئها       F2 .0� � � � �� E � � � � �6 � �
_� �z&?� � � � ���GF�� 
�&�� �0 .;"\% �_�4? �3��bq�(� M!h A�!" X�!!<�G� .0c0 �� �� � �� � � � � � � � D � � �� � � � � � � � � � ) �� � � � � �� � � � � �6 � 6 � � � � )5(.  

يـزعم أن ربـه   " ويعلق على شطط الصوفية األستاذ عبـد الـرحمن الوكيـل قـائالً           
 "ثينـة ب"فـي صـورة     " لجميـل " و "لبنـى "في صـورة    " لقيس"ظهر آلدم في صورة حواء، و     

فما حـواء البـشر إال الحقيقـة اإللهيـة، ومـا أولئـك العـشاق                ". عزة"في صورة   " لكثير"و
                                                 

 35سورة البقرة، آية ) 1(
 219_1/216فصوص الحكم، محي الدين ابن عربي، دار الكتاب العربي، بيروت، : انظر) 2(
 31م، ص1979دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ، هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل) 3(
 21سورة الروم، آية ) 4(
 97سورة النحل، آية ) 5(
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سكرت على شفاههن خطايا القبل المحرمة، وتهاوت بهـن اللهفـة الجـسدية الثـائرة تحـت                 
شهوات العشاق، ما أولئك جميعاً سوى رب الـصوفية تجـسد فـي صـور غـوان تطـيش                   

   .)1(.. " أو رغبة تتلظى في عين عاشقبهداهن نزوة ولهى، أو نشوة سكرى،

ومـن هنـا   ،  إن هذه دعوة للفحشاء والمنكر وليست دعوة لحـب اهللا تبـارك وتعـالى             
واإلتيـان بهـا عالمـة    ، فإن ترك مأمورات الصوفية عالمة على تحقق المحبـة فـي القلـب           

  .بينة على أن محبة الشيطان قد استولت على القلب

                                                 

 31هذه هي الصوفية،  ص) 1(
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 : عند غالة الصوفية أقسام المحبين:المطلب الثاني

نتج عنه أنهم قسموا  الناس إلى عـدة         ،  اتخذت المحبة عند غالة الصوفية مفهوماً خاصاً      
إال أن هذه األقسام على كثرتها يمكن تقسيمها  إلى قسمين رئسيين تبعاً ألخذ الناس بهـذا                 ،  أقسام

  :وذلك على النحو التالي، المفهوم الذي وضعوه

  : محبة العامة:أوالً

فالنفوس مجبولة  ،  ء هم عامة الناس يتولد الحب عنده نتيجة إلحسان اهللا تعالى لهم           وهؤال
وهـذه الدرجـة يحـصلها    ، مع دوام الذكر، وحال هؤالء صفاء الود  ،  على حب من أحسن إليها    

ه كل اهل الطاعة بدليل قولـه       ـوهذا الباب يدخل في   ،  صاحبها بامتثال األوامر واجتناب النواهي    
��� �� �تعالى   � � � ��	
 ��,� ������ ��	
 ��� ��� �� � �  � �� � � � �� � � باً بالعمـل  ـا مكتسـب هنـون الحـفيك، )1( 	�

  .)2(الصالح 

  : محبة الخاصة:ثانياً

تنـشأ عـن    ،  وهذه درجة عظيمة عند الصوفية من نالها فقد رقى إلى أعلى الـدرجات            
اصطفاء _ حسب زعمهم   _ ولكنها  ،   بالعمل وهذه الدرجة ال تنال   ،  مطالعة القلب للنور اهللا تعالى    

  .)3(وهؤالء تولد الحب عندهم بال علة ، لذلك هي من أشرف الدرجات، من اهللا تعالى
  

  :ويمكن استعراض وصف المتصوفة ألصحاب هذه الدرجة

ال تصح المحبة إال بالخروج عن رؤية المحبـة إلـى رؤيـة     ":قال أبو يعقوب السوسي  
  .)4(" ة المحبوب بفناء علم المحب

المحبة على وجهين محبـة       ":وينقل الكالباذي عن بعض المتصوفة وصف هذه الدرجة       
ومحبة الوجد من طريق اإلصابة فال يكـون فيـه رؤيـة الـنفس          ،  اإلقرار وهو للخاص والعام   

  )5(" وال رؤية األسباب واألحوال بل يكون مستغرقا في رؤية ما هللا وما منه ، والخلق

                                                 

 31سورة آل عمران، آية ) 1(
 309، انحرافات الصوفية العقدية 86اللمع، ص : انظر) 2(
 309، انحرافات الصوفية العقدية 87اللمع، ص : انظر) 3(
 146المرجع السابق، ص ) 4(
 110التعرف لمذهب التصوف، ص ) 5(
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في ،  تجد بوناً كبيراً بينهما   ،   بين هذين القسمين للمحبة عند المتصوفة      ومن هنا فبالمقارنة  
فيبذل المجهود في الطاعات ليكـون مـن   ،  فالمحبة العامة تُنال بطاعة اهللا ورسوله     ،  عدة جوانب 

، والمالحظ أن العبد مهما بذل الجهد في الطاعة لن يرقى إلى درجة الخواص            ،  أحباب اهللا تعالى  
فالصوفي ليس بحاجـة إلـى      _ من الصوفية   _ فهي  اصطفاء من اهللا لعبد       بينما محبة الخاصة    

والمالحـظ أن   ،  صالة وصيام ولكن عليه فقط ان ينتظر اصطفاء اهللا له بتجلي األنوار على قلبه             
وهنا نقول إن اهللا صرح فـي القـرآن أنـه           ،  محبة الخواص هذه عندهم أعظم من محبة العوام       


	�� �@�V �اصطفى الرسل   � � � �y@% �!FC ��	
 �� S��(
 .0� tC# M�dt=
 .0 �) � � � � � �� ) � � �� � �� � � � 6 �� ��وهم رغم ، )1( 	


 K,% �� ���,Z  �هذا االصطفاء مطالبون بالعمـل      �,GF2
� H�,!V(
 .,0 
�,G� �,C�(
 �,n? �,�� �  � D � 6� � �� � � � �� � �� D �  �� � �
 �!G2 ��GF��) �� � �� � �	 )2(. 

2,8 #%,� "�,� �\�!,� � بخطاب يقول فيـه      �فى  ه المصط ـص اهللا حبيب  ـوقد خ 
� � �� � �� � � �� � � � �
 :-!(
� � � �فمن ظـن أن  ،  مطالب ومن بعده أمته بالعبادة حتى يأتيه الموت  �فإن رسول اهللا    ،  )3( 	

العبادة تسقط عن المرء حتى تحصل له درجة المعرفة فقد ضل ضالال مبيناَ وسلك مسلك الجهال 
 يـسارعون فـي فعـل    ، ر الناس تعبداً الـى اهللا ـم أكثـياء وأصحابهفقد كان األنب  ،  والمالحدة
  .)4(الخيرات 

وان المرء لـيس    ،  مما يدل بوضوح على أن مقالة الصوفية أن المحبة تنال هبة ال كسباً            
قـول ال   ،  بحاجة للعمل لينال محبة اهللا وإنما المحبوبون قوم اصطفاهم اهللا بحبه دون أهل العمل             

رض الكتاب والسنة الذي جعل الطاعات سبب في تحقيق المحبة بدليل قول            بل إنه يعا  ،  أصل له 
، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ممـا افترضـته عليـه            ( : في الحديث القدسي   �النبي  

  .)5( )واليزال عبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه

مما ،  غيرهمفإذا علمنا قسمة الصوفية هذه  أدركنا أن خواص الصوفية لهم ما ال يجوز ل                 
يعبر عن عظم درجة هـذه      ،  مباح،  قد يكون معصية في حق عامة الناس إال انه في حقهم حالل           

  :ومما يجوز له، المرء
                                                 

  75سورة الحج، آية ) 1(
 51سورة المؤمنون، آية ) 2(
 99سورة الحجر، آية ) 3(
 4/554تفسير ابن كثير،  ) 4(
 1120ص ، 6502: صحيح البخاري، كتاب  الرقاق، باب  التواضع، ح) 5(
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إنَّه ثَبتَ عنْـدنَا فـي       " :كان التلمساني  يقول   ،   أن يخالف الكتاب والسنة بذوقه ومكاشفاته      :أوالً
 فَلْيتْرك الْعقْـَل    - يعني تَحقيقَهم    - من َأراد التَّحقيقَ     :قُولُون وي .الْكَشْف ما ينَاقض صرِيح الْعقْلِ    

 عالشَّر1("و(.  

   :وينشدون قائلين

  عزيز على أقدامه يسجد العقل    ****  م   ــمجانين إال أن سر جنونه

  )2(السياج فال فرض لديهم وال نقل  ****      هم معشر حلوا النظام وحرقوا
  

والتوسل بأهل  ،  فابتدعوا األوراد ،  نا فقد ابتدعوا بدعاً خالفت أصول دين اإلسالم       ومن ه 
هذا كله وغيره كثير ما أنزل اهللا بـه         ،  وطاعة األولياء فيما يغضب اهللا    ،  والذبح لغير اهللا  ،  القبور

,� e �,%# .,0 �,!(� �,"�? �,0 �اع الـوحي    ـرنا اهللا باتب  ـفقد أم ،  من سلطان �
� � �D � �� � � �� �� � � � � �,_ e� X,(� � � �� � ��
:��,=
 .,2 I�,2?�� � � � �� � � � �� � � �� ����ونهانا أن نتبع الهوى بعد أن جاءنا العلم فيقول سبحان    ،  )3( 	 �,� � � � �

�� .,0 ��	
 .,0 �( �0 �G�(
 .0 �O�4 �/(
 8�% �_O
�_? v��
 .x(� {8p
 �_ ��	
 {8_³ � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � �� �� � � �� � � � �� � �� e� � �
y@&E �   .فمن ترك الحق واتبع هواه فقد ضل ضالالً مبينا، )4( 	�

، ورقـص ،   أن يحضر مجالس الطرب المعروفة عند الصوفية بما يصاحبها مـن تبـرج             :ثانياً
يجيزونه  بدعوى أنه مـن      ،  فلما يسألون عن ذلك وما يصاحبه من فتنة المرء في دينه          ،  ومجون

وسماع من  ،  فكيف تحصل العبرة بالنظر إلى ما حرم اهللا       ،  ةعرف اإلشارة حل له السماع بالعبر     
  . )5(إنها فتنة ال محالة ، استهتر بآيات اهللا

وفي هذا يروي ابن حجر قصة عجيبـة        ،   ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعامة       :ثالثاً
الفارض كنت بجامع مصر وابن : قال " :عن ابن فارض يحكيها الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني

جرى لي مع هـذا الـشيخ       : وقال،  في الجامع وعليه حلقة فقام شاب من عنده وجاء إلى عندي          
،  اشتر لنا بها شـيئا لألكـل       :وقال،  دفع إلي دراهم  :  قال -  يعني بن الفارض      -حكاية عجيبة   

                                                 

 235الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص ) 1(
عبـد  .د، علي حسن ناصر  .د: يمية الحراني أبو العباس، تحقيق    الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن ت       ) 2(

 187 / 3هـ، 1414 الرياض، الطبعة األولى، –دار العاصمة ، حمدان محمد. د،العزيز إبراهيم العسكر 
 106سورة االنعام، آية ) 3(
 120سورة البقرة ) 4(
 406_403االستقامة، ص : انظر) 5(
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فطرق بابا فنـزل شـخص      ،  فاشتريت ومشينا إلى الساحل ،فنزلنا في مركب حتى طلع البهنسا         
، وإذا بنسوة بأيديهن الدفوف والشابات وهم يغنون لـه        ،  فطلعت معه ،   اهللا وطلع الشيخ    بسم :فقال

وفرغ ونزلنا وسافرنا حتى جئنا إلى مصر، فبقي في نفـسي فلمـا     ،  فرقص الشيخ إلى أن انتهى    
وذكـر  ، يا سيدي فالنـة ماتـت  : كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي فتح له الباب فقال له           

اشتر لي جارية تغني بدلها،  ثم امـسك         :وقال،   اطلبوا الدالل  :لجواري،  فقال  واحدة من أولئك ا   
ثم يطالب من معـه     ،  ويغني،   فهذا هو ابن فارض يرقص     .)1(! "ال تنكر على الفقراء     :أذني فقال 

  .أن ال ينكر هذا ؟

، لهـا وأهفقد تغنوا بالخمر    ،  الخ. .والزنا،  كشرب الخمر ،   تباح للخواص الفواحش بألوانها    :رابعاً
إن الـولي   : "يقول الدباغ ،  وأطلقوا على نساء اشتهرن بغير العفاف أن فيهن تجلى الحب اإللهي          

الكبير فيما يظهر للناس يعصى، وهو ليس بعاص، وإنما روحه حجبت ذاتـه، فظهـرت فـي                 
  )2(" صورتها، فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية

 قوم يشربون الخمر، وهو يـشرب       يتصور في طور الوالية أن يقعد الولي مع       : "ويقول
معهم، فيظنونه أنه شارب الخمر، وإنما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهـرت مـا                

َ ِإذَا كَـان الْوجـود      :فيقول التلمساني حين سئل   ،  بل إن إتيان المحارم صار حالالً       )3(" أظهرت
      رالُْأخْتُ حلَالًا وةُ حجوكَانَتْ الز ما فَلداحا ؟ فَقَالَ  وام:        ـونوبجحالْم ُؤلَاءه نلَكلَاٌل ونَا حنْدالْكُلُّ ع 

  .)4(" حرام علَيكُم قَالُوا حرام فَقُلْنَا


&!,M ?�   � :ألم يسمع هؤالء تحريم اهللا للزنا على المؤمنين حين قال � e� ���,� e �
b(
� �� 6 � �� �� � �� �� �
M,,!&
b(
� M��,,0� 6 �� �� � � � �:�0c,,=
 a,,2 �,,(' ]�,,"� ��,,0 �? �
� e� �,,3<��� e � � � �� �� � � � � � �� � � D � �) � � � E � �� �� أال يتــذكرون ، )5( 	َ �

��b� e&�� � :وصف اهللا لعباد الرحمن حين قال جّل وعال    � � � � ، فكيف صـار حـال المحـب    )6( 	 �
، )7()ين يزني وهو مْؤمن   الَ يزني الزاني ح   :( قال �بل إن رسول اهللا      القريب من ربه أنه يزني؟    

                                                 

 318 / 4لسان الميزان، ) 1(
 2/23ريز، االب) 2(
 1/40المرجع السابق، ) 3(
 233ص ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 4(
  3سورة النور، آية) 5(
 68سورة الفرقان، آية  ) 6(
 3/135، 2475: باب النُّهبى بِغَيرِ ِإذْنِ صاحبِه، ح: المظالم والغصب، باب: صحيح البخاري، كتاب) 7(
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ثم تزعم أن هـذا فعـل       ،  وتخسر إيمانها ،  فكيف تستطيع الصوفية أن تتقرب إلى اهللا وهي تزني        
  .المقربين

   : اسباب ضالل الصوفية في باب المحبة:ثالثاً

وسمو درجات المحبين لرب العالمين     ،  ومن هنا فإن الناظر في حقيقة الحب في اإلسالم        
وانتكـست  ،  ليقف مستغرباً لماذا انحرفت الصوفية في باب المحبـة        ،  هم وأعمالهم ،سمو في علم  

ومن هنا البد أن نعلم ما األسباب التـي أدت          ،  عندها الفطرة؟ ومن أين دخلت إليها هذه الفكرة ؟        
   :ومن هذه األسباب إلى انحراف الصوفية ؟

  :الجهل. 1

، فـأوردتهم المهالـك   ،  ولهم السقيمة وجعلوا األمر لعق  ،  فإنهم تركوا تعلم الكتاب والسنة    
وهُؤلَاء اِلاتِّحاديةُ وَأمثَالُهم إنَّما ُأتُوا من قلَّة        " : حين قال  -رحمه اهللا   -وعلى هذا يؤكد ابن تيمية      

باعِ السنَّة وطَرِيقَة السلَف فـي      الْعلْمِ والِْإيمانِ بِصفَات اللَّه الَّتي يتَميز بِها عن الْمخْلُوقَات وقلَّة اتِّ          
 يقول ، ومن هنا فإن ما يدعيه الصوفية من الكشوفات والرؤى إنما هي من تلبيس إبليس، )1("ذَِلك

فكلما قل علم اإلنسان كثر تمكن إبليس منه وكلما كثر العلم قل تمكنه             " :_رحمه اهللا   _ الجوزي    
  مبتدعة ال أصل لها ، س إبليس أنها مخالفة للكتاب والسنة والدليل على أنها من تلبي)2("منه 

  :التقليد. 2

ولو أعمل أحدهم عقلـه ولـو       ،  وقبلوا بشطحات أوليائهم  ،  فنجد األتباع قد تركوا عقولهم    
الدليل على هذا  ما يذكره شيخ اإلسـالم ابـن           ،  وخسران أعمالهم ،  للحظة ألدركوا فساد أقوالهم   

علُون متْبوعيهِم شَارِعين لَهم دينًا كَمـا جعـَل النَّـصارى قسيـسيهِم             فَيج" _ رحمه اهللا   _تيمية  
ورهبانَهم شَارِعين لَهم دينًا ثُم إنَّهم ينْتَقصون الْعبوديةَ ويدعون َأن الْخَاصةَ يتَعدونَها كَما يـدعي               

  ي الْمى فارـي               النَّصى فارالنَّـص ا تُثْبِتُهجِنْسِ م نم ي اللَّهف كَةشَارالْم نم ةِللْخَاص ثْبِتُونييحِ وس
 هُأميحِ وسعِ    .الْمضوذَا الْمي ها فهحطُوُل شَري اعٍ ُأخَريـقُ     ،  إلَى َأنْوقتَح ـوـقِّ هالْح يـنا دِإنَّمو

ه بِكُلِّ وجه وهو تَحقيقُ محبة اللَّه بِكُلِّ درجة وبِقَدرِ تَكْميِل الْعبودية تَكْمُل محبةُ الْعبـد             الْعبودية ِللَّ 

                                                 

 58 / 4 مجموع الفتاوى،) 1(
تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار الفكر للطباعة والنـشر،                  ) 2(

 334م،  ص 2001/ هـ1421لبنان، الطبعة األولى، 
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قَلْبِ حب ِلغَيرِ   وكُلَّما كَان في الْ   ؛  ِلربه وتَكْمُل محبةُ الرب ِلعبده وبِقَدرِ نَقْصِ هذَا يكُون نَقْص هذَا          
 بِ ذَِلكسبِح رِ اللَّهةٌ ِلغَييودبع يهكَانَتْ ف 1(" اللَّه(  

طان صوفي يحذر أتباعـه مـن الـشرع         وهكذا كل شي   " :ويقول البقاعي في هذا الباب    
تباعه، ويأمرهم أن يكونوا بين يديه هو كجثة الميت بين يدي الغاسـل، ويظـل يقتـل فـيهم             وا

 ويميت منهم الكرامة، ويستعبد منهم الفكر، ويبيد فيهم كل إحـساس بالذاتيـة، حتـى                الشعور،
 صاغرين، فينتهك حرمات اهللا ظانين أنه ثم مع اهللا، ويلعـق دم الجريمـة،          يصبحوا لهواه عبيداً  

ون أنه بذلك يقضي دين حب اهللا، ويترع حميم الخمر، ويقسمون أنها شراب من يد               ـوهم يحسب 
  .)2( " اهللا

  :تباع الهوى ا .3


	�� G2 a,2,� �يقول تبارك وتعالى     XG,L?� �
�,_ X,p� /,u
 .0 v�?��?E � � �� � � � � � � �� � � ��� � � � � � � � �� ، ويقـول  )3( 	 �


�C�»�� �سبحانه   ��;�&? {�� e K% W�C# ��O�4 KG��?� � � � � � �� � �� � � �� � � �� � �� � �� ) � � � لقد اتبعت الصوفية هواها    ،  )4( 	 �
وهذا باطل ال حـق   ،  زاعمة أن حبها مبرر لفعلها    ،  ت تحل وتحرم كما تشاء    في هذا الباب فصار   

ومن هنا فإن السبب الحقيقي وراء كـل هـذه    ،  فإن الحب يدفع إلى الطاعة ال الى العصيان       ،  فيه
، هذا الهوى الذي يريد حرية مطلقة ال ضابط لها فتفعل مـا تـشاء             ،  الضالالت هو اتباع الهوى   

هنا أوردوا أنفسهم   ،  هي من األولياء الصالحين   ،  يل المعاصي هذا  وترضي غرورها بأنها رغم س    
هوى متبع وشح مطاع وإعجاب     : وثالث مهلكات ( : حين قال  �وقد صدق رسول اهللا     ،  المهالك

   .)5()المرء بنفسه

   :- رحمه اهللا -وفي هذا يقول الشاطبي 

ا األدلة الـشرعية    ولذلك سمي أهل البدع أهل األهواء ألنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذو          " 
 أهوءاهم،واعتمـدوا علـى     ، بل قدموا  التعويل عليها، حتى يصدروا عنها    و،  مأخذ االفتقار إليها  

                                                 

 213_212 / 10مجموع الفتاوى، ) 1(
مكـة  ،  اس أحمد البـاز   مصرع التصوف، إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مكتبة عب           ) 2(

 72المكرمة، ص 
 23سورة الجاثية، آية ) 3(
 87سورة البقرة، آية ) 4(
عبد المحـسن بـن    ،المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، طارق بن عوض اهللا بن محمد    ) 5(

في السلـسلة    حسنه األلباني    5/328،    5452: هـ، ح 1415 القاهرة،   -إبراهيم الحسيني، دار الحرمين     
 4/412الصحيحة، ص 



 محبة العباد لربهم بين االعتدال والغلو

          

 121 

 الفصل الثاني

ولهذا يقول سبحانه   ،  )2( " كان اتباع الهوى أصل االبتداع     " : ولهذا بين الشاطبي قائالً    )1("آرائهم  

 � :وتعالى �!,C .2 �G�!� {�p
 ��� e�� � �� �� � � �� � � � �� � � � ،  لكنهم  لم يسمعوا هذه النصيحة الربانية       )3( 	 	���

  .فضلوا وأضلوا كثيراً

وهذَا بـاب    " :حين قال   _ رحمه اهللا   _ ويلخص هذه األسباب  شيخ اإلسالم ابن تيمية         
 الرسُل ،وحررهـا الْـَأمر      وسببه ضعفُ تَحقيق الْعبودية الَّتي بينَتْها     ،  وقَع فيه كَثير من الشُّيوخِ    

والنَّهي الَّذي جاءوا بِه، بْل ضعفُ الْعقِْل الَّذي بِه يعرِفُ الْعبد حقيقَتَه، وِإذَا ضعفَ الْعقْـُل وقَـلَّ                  
ِلك كَما ينْبسطُ الِْإنْـسان فـي محبـة         الْعلْم بِالدينِ وفي النَّفْسِ محبةٌ انْبسطَتْ النَّفْس بِحمقها في ذَ         

 َأنَا محب فَلَا ُأَؤاخَذُ بِما َأفْعلُه من َأنْواعٍ يكُون فيها عدوان وجهٌل             :الِْإنْسانِ مع حمقه وجهله ويقُولُ    
,���   �:نَّصارىفهذا عين الضلَاِل وهو شَبِيه بِقَوِل الْيهود وال"?� ��	
 O�,�%? .<&� � � � � �� �� � �� � 	)4(  قَاَل اللَّـه  

� ?&�� %� ¬. O��� .0 5/��� O��� .= ���� �Gl  �:تَعالَى% ��%�&/% ��%/�� �G� ��� �� � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �D � D�� � � �� �� � �� �) � �� � � � 	 )5( 

   بِذُنُوبِهِم ملَه هيبذتَع فَِإن             مي َأنَّهقْتَضْل يب ةنُوالْب ةبسبِن هإلَي وبِيننْسلَا مو وبِينبحم رغَي مي َأنَّهقْتَضي 
خْلُوقُونمربوبون م.  

ـ               يقُّ والْح هضغبا يُل مفْعلَا ي ،هوببحم هبحا ييمف لَهمتَعاس هبحي اللَّه كَان نفَم  ـنم خَطُهس
           ا فَِإننْهم تُبي لَما وهلَيع رَأصو اِئرَل الْكَبفَع نمانِ ،ويصالْعو وقالْفُسالْكُفْرِ و      نْـهم ضغـبي اللَّه 

رِ       ذَِلكالْخَي نم لُهفْعا يم نْهم بحا ي؛  ؛ كَم      هانبِ إيمسبِح دبِللْع هبلَا     إذْ ح الذُّنُوب َأن ظَن نمو اهتَقْوو
                    ـعم هرـضلَـا ي مَل الستَنَاو َأن معز نم نْزِلَةبِم ا كَانهلَيع ارِهرإص عم هبحي نِ اللَّهِلكَو هرتَض

      اجِهزم ةحبِص نْهم اوِيهمِ تَددعو هلَيع هتماودم. و             ـنم تَابِـهـي كف اللَّه ا قَصقُ ممالَْأح ربتَد لَو
 اِئهصِ َأنْبِيصغْفَارِ     ؛  قتاِلاسو ةبالتَّو نم مى لَهرا جم؛  و         يـهي فالَّذ لَاءاعِ الْبَأنْو نم وا بِهيبا ُأصمو

    اِلهِموبِ َأحسبِح تَطْهِيرو ملَه يصحالنَّاسِ         ؛  تَم فَعَأر كَان لَوا وابِهحرِ الذُّنُوبِ بَِأصرض ضعب ملع
 -بْل يعمُل بِمقْتَضى الْحب ؛ فَِإن الْمحب ِللْمخْلُوق إذَا لَم يكُن عارِفًا بِمصلَحته ولَا مرِيدا لَها؛ مقَاما

)6(" .بـْل ِلعقُوبتـه   ؛  ان ذَِلك سببا ِلبغْضِ الْمحبوبِ لَه ونُفُـورِه عنْـه          كَ -وِإن كَان جهلًا وظُلْما     

                                                 

 2/176المكتبة التجارية الكبرى، مصر، : االعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، دار النشر) 1(
 388المرجع السابق، ) 2(
   26سورة ص، آية ) 3(
   18سورة المائدة، آية ) 4(
 18سورة المائدة، آية ) 5(
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  املبحث األول
  �حمبة النبي حممد 

< <

  : ويشتمل على مطلبين
< <

   ألمته ���� محبة النبي :المطلب األول
 ���� محبة األمة للنبي :المطلب الثاني
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   : ألمته���� محبة النبي :المطلب األول
  : ألمته في الدنيا���� مظاهر محبة النبي :أوالً

  : بأمته����ه  رحمت.1

(%,�=�O# :�0c*  � : تبـارك وتعـالى     عنه ولقي،  اس بالناس ـم الن ـ أرح �ول  ـالرس � � � � � � �� �
�!,"#) فال تجد أمـراً    ،  القريب والبعيد ،  القادر والعاجز ،   يرحم الصغير والكبير   �فالنبي  ،  )1( 	 ��

ت أم المؤمنين   فقد قال ،  �حتى وإن كان األمر محبوباً له       ،  فيه مشقة على الناس إال وخفف عنهم      
كَان يتْرك الْعمَل وهو يحب َأن يعملَه، خَـشْيةَ َأن يـستَن بِـه              ،  ����ِإن رسوَل اِهللا     (:�عائشة  

أليس ،  )2( )يحب ما خَفَّ علَى النَّاسِ من الْفَراِئضِ      ،  ����النَّاس، فَيفْرض علَيهِم، وكَان رسوُل اِهللا       
���G( Mo# e� ���GC#? �0,�=: � :من قال ربنا عنه   هو   � �� � � �� �6 � � � � �� � � � ، وخير دليل علـى هـذا حـديث        )3( 	 �

فأشار موسى  ،  فعندما فرضت الصالة على المسلمين فرضت خمسين صالة       ،  اإلسراء والمعراج 

 يراجع ربـه حتـى      �فمازال رسول اهللا    ،   أن يراجع ربه فإن أمته ال تطيق       � على النبي    

   .)4(فُرضت خمس صلوات بأجر خمسين صالة 

ورفع الحرج ،  مملوءة بما يدل على رحمته بأمته�ولم يقف األمر عند هذا الحد فسيرته 
،  وهـذا إن دل      )5( )لَولَا َأن َأشُقَّ علَى ُأمتي، لََأمرتُهم بِالسواك عنْد كُلِّ صلَاة          (:�عنها فيقول   

،  بين لنا أنه يأمرنا بالسواك دون أن يوجب ذلك علينـا           �ى حكمته فإنه    على شيء فإنما يدل عل    
وهـذا يحبـب    ،  لم يجعله فرضاً   و وقرن األمر بما يعين عليه وهو التخفيف حتى ال تقع المشقة          

  .الشيء إلى النفس ويجعلها تقبل عليه

ا َأن َأشُقَّ علَـى     لَولَ ( : أنه قال  � عن الرسوُل اللَّه     �هريرةَ  أبو  يروي  وفي باب آخر    
ُأمتي ما تَخَلَّفْتُ عن سرِية ولَكن لَا َأجِد حمولَةً ولَا َأجِد ما َأحملُهم علَيه ويشُقُّ علَي َأن يتَخَلَّفُوا                  

يتُ ثُميُأح لْتُ ثُمفَقُت بِيِل اللَّهي ستُ َأنِّي قَاتَلْتُ فددلَونِّي ويتُعيُأح لْتُ ثُم6( ) قُت(.  

                                                 

 128سورة التوبة، آية ) 1(
 هذا الحديث إسناده صحيح: ، قال شعيب األرؤوط40/62، 24559:  مسند احمد، ح) 2(
 107سورة األنبياء، آية ) 3(
 68، ص 349: صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب  كيف فرضت الصلوات في األسراء، ح: انظر) 4(
 151، ص887:صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الْجمعة،  ح) 5(
 504، ص 2972:  ح، صحيح البخاري، كتاب  الجهاد، باب الْجعاِئِل والْحملَانِ في السبِيِل) 6(
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� )-,�O�,4 8� ���� :وتتجلى هذه الرحمة فيما يذكره اإلمام الطبري في تأويل قوله تعـالى            � � � � � �
�!"# *�O# :�0c=�% ��!G2 ´��" ���2 �0 X!G2 b�b2 ��;�&? .0 W�C#) � � � � � � � � � �� � � � � � �)  )� � � �� � � �� � �� �� ) � � � � �� � فإن   " : قال)1( � (

 بأنه كان عزيزا عليه عنتُ جميعهم، وهو يقتل كفارهم،           � يجوز أن يوصف     وكيف: قال قائل 
  ويسبي ذراريهم، ويسلبهم أموالهم؟

إن إسالمهم، لو كانوا أسلموا، كان أحب إليه من إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه،              : قيل
تهم، ألنه كان عزيـزا     وإنما وصفه اهللا جل ثناؤه بأنه عزيز عليه عن        . حتى يستحقوا ذلك من اهللا    

  .)2( " عليه أن يأتوا ما يعنتهم، وذلك أن يضلُّوا فيستوجبوا العنت من اهللا بالقتل والسبي

  :خوفه على أمته. 2


  إبراهيم قول يوماً    �رسول اهللا   قرأ   :�   .,F� S�,�(
 .,0 
y,z� .GGL? .[� 5#� � � � � D� � �� � � � �6 � � � � � �
0� ��0 X&g� ����� � � �D �� �� � � ��!,"# #�,�$ �&g� ��@2 .) � )� � � � � � � � � � �
 وقرأ قـول عيـسى  ، )3( 	 :�   �1/,�� ��� � � D � � � �

�!,��
 b�b�(
 v&? �&g� �p ���� ��� �i�2 �[g�� � � � �� � ��� � � �� � � � � �� � � �� � � � �� ��� �  فأنزل اللـه إليه جبريـل       �فبكى  ،  )4( 	 �
مـا  : ، فنزل جبريل وقـال    -وهو أعلم  -اجبريل سل محمد ما الذى يبكيك؟       ي: عليه السالم وقال  

: وقـال . ، فصعد جبريل إلى الملك الجليل     )أمتي يا جبريل  .. أمتي(:يبكيك يا رسول اللـه؟ قال    
  .)5( )حمد وقل له إنا سنرضيك في أمتكانزل إلى م: يبكى على أمته واللـه أعلم، فقال لجبريل

فقد خاف عليه مما هو أقـل       ،   خاف على أمته األمر العظيم وهو الشرك       �وإن كان رسول اهللا     
سـر  ، مطرتأفإذا ، وأقبل وأدبر، عرف ذلك في وجهه ،  إذا كان يوم الريح والغيم      �فإنه  ،  منه
إني خشيت أن يكون عذابا سـلطا علـى         ( : فقال . فسألته :� قالت عائشة    .وذهب عنه ذلك  ،  به

اللهم إني أسـألك    قال  ( :إذا عصفت الريح   �، وكان   )6( ) رحمه :ويقول  إذا رأى المطر    ،  أمتي
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسـلت   ،  خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به       

 فإذا مطرت   ،  وخرج ودخل وأقبل وأدبر   ،  تغير لونه ،    وإذا تخيلت السماء    :����قالت عائشة   ،  به

                                                 

 128سورة التوبة، آية ) 1(
 586 / 14تفسير الطبري، ) 2(
 36سورة إبراهيم، آية ) 3(
 118سورة المائدة، آية ) 4(
 112، ص 202:ألمته وبكائه شفقة عليهم، ح  �صحيح مسلم، كتاب  اإليمان، باب دعاء النبي ) 5(
، ص  899: صحيح مسلم،  كتاب صالة االستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، ح              ) 6(
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  � : فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد        :فعرفت ذلك في وجهه قالت فسألته     ،  سري عنه /,_�
�!,(? 5
/,2 �3!� ��# X% ��Gq��C
 �0 �_ �% �&�V¬ I#�2) � � � �� � � �� ) � ) � � � � � �� � � �� � �� � � � � هذا إن دل على شـيء  ، )2() )1(  	(

  .وخوفه أن يصيبها أي أذى،  على أمته�فإنما يدل على شدة حرص النبي 
  

  :داللته ألمته على الخير وتحذيرها من كل شر. 3

له معلم   وترحا هفي حل ،  أو شراً إال ونهانا عنه    ،   ودلنا عليه   لم يعلم خيراً إال    �إن النبي   
 : قـال : � فعن أبـي ذر ،،  في سبيل هدايتها إلى سبيل الرشاد    جهداً ال يألو ،  حريص على أمته  
 : �فقال  :قال،  وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إال وهو يذكرنا منه علماً �تركنا رسول اهللا 

وعن عبد اِهللا بنِ مسعود،     ،  )3() ويباعد من النار إال وقد بين لكم       ما بقي شيء يقرب من الجنة     (
ِإن اَهللا لَم يحرم حرمةً ِإلَّا وقَد علم َأنَّه سيطَّلعها منْكُم مطَّلع، َألَا وِإنِّـي               (:�قَاَل رسوُل اِهللا    : قَاَل

   افَتُوا فتَه َأن زِكُمجذٌ بِحابِ آخاشِ، َأوِ الـذُّبالْفَر افُتسيرته كلها أمثلة صـادقة  ، ف)4( )ي النَّارِ كَتَه
   :على هذا ومن ذلك

من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال    ( :�قال رسول اهللا      −
 ،  وباإلسـالم دينـاً    شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا وبمحمد رسوالً          

  .)5( )غفر له ذنبه

ما من عبد مسلم    ( : يقول  �سمعت رسول اهللا     : أنها قالت   �وعن أم حبيبة زوج النبي       −
يصلي هللا كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إال بنى اهللا له بيتا في الجنة أو                  

  .)6( )إال بني له بيت في الجنة

  يومـاً  �علينا النبـي  خرج    قوله  �روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس          −
والنبـي  ،  والنبي معه الرجالن  ،  فجعل يمر النبي معه الرجل    ،  عرضت علي األمم   (:فقال

                                                 

 24سورة األحقاف، آية ) 1(
، 899: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، ح       : صالة االستسقاء، باب  : كتاب: صحيح مسلم ) 2(

 348ص 
 4/302، وصححه االلباني في السلسلة الصحيحة، 2/155، 47: المعجم الكبير، ح) 3(
 إسناده حسن : ، قال شعيب األرناؤط6/236،  3704: مسند اإلمام احمد، ح) 4(
حـديث  :  قال أبو عيسى   ،  سنن الترمذي، كتاب الصالة، باب ما يقول  الرجل  إذا أذن المؤذن  من الدعاء               ) 5(

 حيح حسن ص
صحيح مسلم، كتاب  صالة المسافرين وقصرها،  باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعـدهن وبيـان      ) 6(

 287، ص 728:عددهن،  ح
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فرجـوت أن يكـون     ،  ورأيت سوادا كثيرا سد األفق    ،  والنبي ليس معه أحد   ،  معه الرهط 
فقيـل  ،  فرأيت سوادا كثيرا سد األفق    ،   انظر :ثم قيل لي  ،   هذا موسى وقومه   :فقيل،  أمتي

ومـع هـؤالء   ،  هؤالء أمتك:فقيل، فرأيت سوادا كثيرا سد األفق   ،   هكذا وهكذا   انظر :لي
فتـذاكر أصـحاب    ،   فتفرق الناس ولم يبين لهم     .)سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب     

ولكن هـؤالء هـم     ،  ولكنا آمنا باهللا ورسوله   ،   أما نحن فولدنا في الشرك     : فقالوا  �النبي  
وعلـى  ،  وال يكتوون ،  وال يسترقون ،   الذين ال يتطيرون   هم (:فقال � فبلغ النبي ،  أبناؤنا

 فقـام  .)نعم (: أمنهم أنا يا رسول اهللا ؟ قال: فقام عكاشة بن محصن فقال  .)ربهم يتوكلون 
 .)1() سبقك بها عكاشة (: أمنهم أنا ؟ فقال:آخر فقال

ـ ( :  رجل فقال يا رسول اهللا ما الموجبتان فقال� أتى النبي  :  قال  �عن جابر    − ات من م
  .)2()ال يشرك باهللا شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار

  

  : ألمته في اآلخرة���� مظاهر محبة النبي :ثانياً

بل امتدت هذه المحبة ، ينقضي بانقضائها،  ألمته مجرد أمر دنيوي    �لم تكن محبة النبي     
  :ومن ذلك، إلى اآلخرة

  :����شفاعته . 1

هذا هو رسولنا الكريم    ،   ألمته � على عظيم محبة النبي      حديث الشفاعة من أكبر األدلة    
قال فقد  ،  فلم يستأثر بها لنفسه   ،  أعطاه اهللا دعوة مجابة في الدنيا فادخرها لآلخرة ألمته        ،  �محمد  

يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعتي ألمتي في         ،  لكل نبي دعوة مستجابة   ( :�رسول اهللا   
  .)3( )اآلخرة 

، يشفع لهم أحد عند ربهم أن  فيهيرجو الناس ،  ةصاحبه من أهوال عظيم   يوم القيامة بما ي   
فَيْأتُوني ... (: يقول�إال رسول اهللا ، وكلهم يقول نفسي نفسي، نبياء اهللا تعالى نبياً نبياًفيذهبون أل

،  َأحمده بِها لَا تَحضرني الْـآن       ويلْهِمني محامد  ،   فََأستَْأذن علَى ربي فَيْؤذَن ِلي     ،  فََأقُوُل َأنَا لَها  
وسـْل  ،   وقُْل يسمع لَـك    ،  يا محمد ارفَع رْأسك   : فَيقُولُ ،  فََأحمده بِتلْك الْمحامد وَأخر لَه ساجِدا     

نْطَلقْ فََأخْرِج منْها من كَان فـي قَلْبِـه         ا: فَيقُولُ ،   يا رب ُأمتي ُأمتي    :فََأقُوُل،  واشْفَع تُشَفَّع ،  تُعطَ

                                                 

 7/134، 5752: صحيح البخاري، كتاب  الطب، باب من لَم يرق، ح) 1(
: من مات مشركا دخل النار، ح     صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل الجنة و             ) 2(

 64، ص 94
  1089، ص 6304: صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب  لكل نبي دعوة مستجابة، ح) 3(
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 :فَيقَاُل، ثُم َأعود فََأحمده بِتلْك الْمحامد ثُم َأخر لَه ساجِدا     ،  فََأنْطَلقُ فََأفْعلُ ،  مثْقَاُل شَعيرة من ِإيمانٍ   
   كْأسر فَعار دمحا مي  ،  لَك عمسقُْل يو  ،طَ وْل تُعس  ،  تُشَفَّع اشْفَعـي      :فََأقُوُل،   وتـي ُأمتُأم با ري  ، 

              هانٍ فََأخْرِجِإيم نم لَةدخَر َأو ةثْقَاُل ذَرم ي قَلْبِهف كَان نا منْهم قْ فََأخْرِجقُوُل انْطَلقُ  ،  فَيفَـَأنْطَل
وقُـْل  ،  يا محمد ارفَع رْأسك    : فَيقُولُ ،  ثُم َأخر لَه ساجِدا   ،  تلْك الْمحامد  ثُم َأعود فََأحمده بِ    ،  فََأفْعُل

 لَك عمسطَ ،  يْل تُعسو  ، تُشَفَّع اشْفَعي    :فََأقُوُل،  وتي ُأمتُأم با ري   ،      كَـان نم قْ فََأخْرِجقُوُل انْطَلفَي
ثُم َأعود  ،  فََأنْطَلقُ فََأفْعلُ ،  َأدنَى َأدنَى مثْقَاِل حبة خَردٍل من ِإيمانٍ فََأخْرِجه من النَّارِ         في قَلْبِه َأدنَى    

   دامحالْم لْكبِت هدمةَ فََأحابِعا   ،  الراجِدس لَه رَأخ قَاُل،  ثُمفَي: كْأسر فَعار دمحا مي  ،سقُْل يوعْل ، مسو
طَهتُع  ، تُشَفَّع اشْفَعفََأقُوُل،  و:          ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه نيمِلي ف اْئذَن با رقُولُ ،   يلَاِلي   : فَيجي وتزعو 

ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه نا منْهم ني لَُأخْرِجتظَمعاِئي ورِيبك1( )و(.  

لم ،  ويتشفع لها عند ربه حتى يخرجهم من النار إلى الجنان         ،  اجع في أمته   ظل ير  �فإنه  
ودخولهم النار كان   ،  وإني ما قصرت فقد بينت لهم الحق من الباطل        ،  يتركهم ويقل إني في الجنة    

حتى أذن له ، بل ما زال نداؤه أمتي أمتي، لكنه لم يفعل ولم يقل، ولو فعل لصدق، بسبب أعمالهم
  .فأي محبة أعظم من هذه المحبة ؟،  ال إله إال اهللا:ا من قالربه أن يخرج منه

  :الورود على الحوض. 2

ومد له مـن مائـه حوضـاً إلـى أرض           ،   بنهر الكوثر في الجنة    �لقد أكرم اهللا النبي     
 على أمته   �ينادي رسول اهللا    ،  وفي هذا اليوم الشديد الذي ينادي الكل فيه نفسي نفسي         ،  المحشر

  � بينا رسول اهللا     : قال  � عن أنس ف،  معونة لهم في هذا اليوم العظيم     ،  وضلتشرب من هذا الح   
، ؟ فقلنا ما أضحكك يا رسول اهللا        ،   ثم رفع رأسه متبسماً    ،  ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة      


)���k   �بسم اهللا الرحمن الرحيم      :قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ      ���!V2? �&�� �� � �� �� � � � � � *�@,�D � � �,%�( � D � �

 �<&
�� � �� *�,%J
 �_ �x&�7 ��� � � � �� � � � � � � ، فقلنا اهللا ورسـوله أعلـم  ، ؟ أتدرون ما الكوثر : ثم قال، )2( 	  �
،  هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامـة        ،   عليه خير كثير   ،  ����فإنه نهر وعدنيه ربي      ( :قال
 فيقول ما تدري مـا أحـدثت      فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي         ،  ه عدد النجوم  ـآنيت

وشغلتنا سعة الـدنيا    ،  شُغل بنا عن نفسه في اليوم الشديد      ،   وحالنا �فانظر الى حاله    ،  )3() بعدك
  .فكان فعله كله خير لنا، صدقت محبته لنا، عن اتباعه

                                                 

)1 ( ةاميالْق مولَّ يجو زع باب كَلَامِ الر1282، ص 7510: ، ح....صحيح البخاري، كتاب  التوحيد، ب 
 3-1سورة الكوثر، آية ) 2(
 172، ص 400: مسلم، كتاب  الصالة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، حصحيح) 3(
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   :���� محبة الناس للنبي محمد :المطلب الثاني
فال تكاد تجـد قلبـاً عرفـه إال         ،  حين زينه باإليمان والتقوى   ،  لقد حبب اهللا إلينا رسوله    

ولعل عم رسـول اهللا  ، بل إن بعضهم سانده وحماه، حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به أحبوه  ،  وأحبه
  . على ما نقول خير مثال�

 �ما ناله المصطفى ، وال يمكن مهما أكثرت البحث أن تجد إنسان قد نال من حب غيره        
، جعلهم يضحون من أجله بالغالي والرخيص     ،  من حب وتقدير، وكان حب أتباعه له حباً صادقاً        

  .وثاني حب بعد حب رب العالمين في قلوب المسلمين، فهو أول إنسان يجب أن تحبه، كيف ال

  :منها،  يتعلق به عدة مسائل عقدية�ومن هنا فإن حب األمة لرسول اهللا 
  

  :���� حكم محبة رسول اهللا :أوالً

وقد دل علـى    ،   يصح إيمان مسلم دونه    ال،   أمر واجب على كل مسلم     �إن محبة النبي    
   :ومن ذلك ، وأقوال العلماء، والسنة النبوية، هذا القرآن الكريم

  :القرآن الكريم. 1


4�,,�  � :يقــول اهللا تبــارك تعــالى��?� ��&
�,,l�� ����,,�%?� ����,,%m ��,,� �� �,,�� � � �� � � � �� � � � � � � �� � �� �� �� � �� � � �
�F����
 W
�0?� ���y�2�� � �� �� � � � ) � � � �� � � � ��	
 .,0 ��!,(� >"? �[�L�� .��;0� �_i�;� ���u A#�j� �_� � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �� �� � � � � � � � � ) �

:-,,C��(
 ]�,,-(
 �8,,n e ��	
� ��0\,,% ��	
 ^\,,� �,,�" 
�@,,%�� XG!,,C R i�,,34� X(�,,C#�� �� � � � � � E � �� � �� � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � �� �� � � � 	 )1( ،


	�� �#X(�C � والشاهد هنا قوله تعالى    .0 ��!(� >"?� � �� � � �� � � �� � �  فلم يكتف بذكر محبة اهللا بل ضم إليها         	 �

يقـول  ،  عن قلب أي مسلم�ليبين أنه ال يجوز أن يتخلف حب رسول اهللا          ،  �محبة رسول اهللا    
ووجوب ،   وداللة وحجة على إلزام محبته     هاًيفكفى بهذا حضا وتنب    " :القاضي عياض  رحمه اهللا    

ع اهللا من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من اهللا إذ قر، �وعظم خطرها واستحقاقه لها فرضها 

	�� %\��0  �:وتوعدهم بقوله تعالى، ورسوله ^\� ��" 
�@%��� � �� �� � �� �� � � � �  ثم فسقهم بتمام اآلية وأعلمهم  	 �

وهـذه آيـة    " -رحمه اهللا    -وفي هذه اآلية يقول الزمخشري      ،  )2( "أنهم ممن ضل ولم يهده اهللا     

                                                 

 24سورة التوبة، آية ) 1(
 هـ 1409الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،        ) 2(

 .2/18 م، 1988 -
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 مـن   �وجوب محبة النبي    _ رحمه اهللا   _ لذلك استنتج القرطبي    ،  )1( "رى أشد منها  أشديدة ال   
وفي اآلية دليل على وجوب حب اهللا ورسوله وال خالف في ذلك بين األمة              " هذه اآلية حين قال     

 )2( "محبوب وأن ذلك مقدم على كل

 اهللا أمراً ينفي صحة اإليمان ويطعن في صـحة          لذلك فقد جعل اهللا محبة من حآد رسول       

i�," .,0 ��i  �إذ يقول سبحانه    ،  الوالء والبراء عنده  �,� �l©
 ]�!(
� ��	�% ���0c� �0�� 8j e� � �  � � � �� � � � 6� � �� �� �� �� � � �� � �

,,2 �? �[
�,,l� �? �_O�,,�%? �? �_O�,,%m 
�&�,,� �,,(� X(�,,C#� ��	
� � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � �� �� � � � � � � �1�,,G� R >,,�� �,,x(�? ��y�� �� � � �� � � � �� � � �� � �
 �3�,2 ��	
 µ# �,3!� .�8(�l #�[J
 �3�� .0 ��j H��4 �3Gl8�� X�0 ¦��% �_8�?� �K��
� � � � � � � � �� � � �� � � � � �� � � � � � � � �� �� � � � � � E � �� � �� �� �� �� E � � �

��	
 5b" �� e? ��	
 5b" �x(�? X�2 
�L#�� � � � �� � �� � �� � � � �� � � � ��<G�=
 �_ � � �� � �� �	 )3(.  

� ?��0c=�% B: 0,. ?&�,;3� � :يقول تبارك وتعالى  �(
�  � � � � �� � � �� �� � �� � � � وهذه األولوية تتـضمن    ،  )4( 	 �
  :)5(أمرين 

ونفس العبد أحب إليـه  ، ألن األولوية أصلها الحب،  أن يكون أحب إلى العبد من نفسه      ..."   -أ
فبذلك يحصل له   ،  وأحب إليه منها  ،  الرسول أولى به منها   من غيره ومع هذا يجب أن يكون        

  .اسم اإليمان

ويلزم من هذه األولوية والمحبة كمال االنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة 
  .من الرضا بحكمه والتسليم ألمره وإيثاره على ما سواه

 يحكـم    � على نفسه للرسـول      بل الحكم ،   أن ال يكون للعبد حكم على نفسه أصال        :ومنها -ب
فليس له في نفسه تصرف قط إال       ،  عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده          

  . "الذي هو أولى به منها �ما تصرف فيه الرسول 

  

  

  
                                                 

 2/245تفسير الزمخشري، ) 1(
 8/87 القرطبي، تفسير) 2(
 22سورة المجادلة، آية ) 3(
 6سورة األحزاب، آية ) 4(
 29محمد جميل غازي، مكتبة المدني، جدة، ص . د: الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه، ابن القيم، تحقيق) 5(
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  :السنة النبوية. 2

فقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد ليس على مجرد الوجوب بل وتؤكد على وجوب تقـديم               
فقد ورد ذلك فـي أحاديـث       ،  � على حب أي شيء مهما كان سوى حب اهللا           �محبة الرسول   

  :متعددة منها

فَوالَّذي نَفْسي بِيده لَا يْؤمن َأحدكُم حتَّى َأكُون        ( : قَالَ  � َأن رسوَل اللَّه      �عن َأبِي هريرةَ      -
    هلَدوو هاِلدو نم هِإلَي ب1( )َأح(  ،  وفي  َأنَسٍ   رواية أخرى ع قَاَل �ن:     قَاَل النَّبِـي �: )  لَـا

          ينعمالنَّاسِ َأجو هلَدوو هاِلدو نم هِإلَي بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤميقول أبو الزنـاد    ،  )2( )ي
   :رحمه اهللا 

 وفضله آكـد     � ول أن من استكمل اإليمان علم أن حق الرس        :واهللا أعلم ،  ومعنى الحديث " 
ألن بالرسول استنقذ اهللا ُأمته من النار وهداهم من         ،  عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين      

والحديث يذكر الوالد والولد ألنهمـا  ، )3("  �فالمراد بهذا الحديث بذل النفس دونه   ،  الضالل
ب مـن كـل       ال بد أن يكون أح      �ومن هنا فالرسول    ،  األعز واألقرب لنفس الرجل غالباً    

  .  )4( على غير العزيز من باب أولى �فيقدم حب الرسول ، عزيز وإن كان الوالد أو الولد

ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان ،أن يكـون اهللا           ( :� قال رسول اهللا     : قال �عن أنس    -
أي  " :ويشرح المناوي رحمه اهللا هذا الحديث فيقول      ،  )5( )..ورسوله أحب إليه مما سواهما    

 الثالثة كون اهللا ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما من نفس وأهل                أول
  )6( " ومال

فقال لـه   ،   وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب       � كنا مع النبي     : قال  � عن عبد اهللا بن هشام      -
ال والـذي  ( : � ال النبيق .ألنت أحب إلي من كل شيء إال من نفسي       ،   يا رسول اهللا   :عمر

 فإنه اآلن واهللا ألنت أحب      : � قال له عمر  ،  )حتى أكون أحب إليك من نفسك     ،  بيدهنفسي  

                                                 

 11، ص 14:   من اإليمان، ح�صحيح البخاري، كتاب  اإليمان، باب حب رسول اهللا ) 1(
 11، ص 15:  من اإليمان، ح�بخاري، كتاب  اإليمان، باب حب رسول اهللا صحيح ال) 2(
أبو تميم : شرح صحيح البخارى، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تحقيق      ) 3(

 66 / 1الثانية، : م، الطبعة2003 -هـ 1423 -الرياض / ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية 
 1/279عمدة القاري شرح صحيح البخاري، : نظرا) 4(
 11، ص16:صحيح البخاري، كتاب  اإليمان، باب  حالوة اإليمان، ح) 5(
 - الريـاض    -التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين عبد الرؤوف  المناوى، مكتبة اإلمام الـشافعي               ) 6(

 937 / 1الثالثة، : الطبعة، م1988 -هـ 1408
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حب اإلنـسان   "  : رحمه اهللا  قال الخطابي ،  )1()اآلن يا عمر  ( : � فقال النبي    .إلي من نفسي  
وحب غيره اختيار بتوسط األسباب وإنما أراد عليه الـصالة والـسالم حـب              ،  نفسه طبع 

  )2(. " .ب الطباع وتغييرها عما جبلت عليهاالختيار إذ ال سبيل إلى قل

  :معلقا على كالم الخطابي فيقولرحمه اهللا ثم يستطرد ابن حجر 

  �ثم تأمل فعرف باالسـتدالل أن النبـي         ،   أوال كان بحسب الطبع     � فعلى هذا فجواب عمر   " 
ما اقتضاه  فأخبر ب ،  أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا واألخرى            

ومن ،  )3("  أي اآلن عرفت فنطقت بما يجب      )اآلن يا عمر  ( :االختيار ولذلك حصل الجواب بقوله    
لكنه تنبه إليها لما تفكر في األمر وتدبر        ،   لم تحصل عنده محبة جديدة في نفسه       �هنا فإن عمر    
 أجاب بموجب   فإن حين أجاب في البداية    ،  ولكن الجديد عنده إدراكه لهذه الحقيقة     ،  حقيقة الموقف 

وهو كون الرسـول    ،  وصل إلى المطلوب  ،  وامتحن نفسه في حقيقة حبه    ،  فلما تدبر األمر  ،  الطبع
  .)4(لذلك كان التفكر سبيالً موصالً إلى المحبة ،  أحب إليه من نفسه�

  

  :���� أسباب محبة رسول اهللا :ثانياً
  :وتذوق حالوته، تحقيق اإليمان .1

فبدونها ،  غير مستغنٍ عنها  ،  �فالكل محتاج لمحبته    ،  ونهوال يصح بد  ،  م إال به  تيمان ال ي  فاإل
فَوالَّذي نَفْسي بِيده لَا     ( : قَالَ  � َأن رسوَل اللَّه      �ن َأبِي هريرةَ    فعال يصح إيمان المرء     

        هلَدوو هاِلدو نم هِإلَي بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤمففي ،  واجبة على كل مسلم   فمحبته  ،  )5( )ي
 سبب في تذوق حالوة اإليمـان لقـول         �وليس ذلك فقط بل محبته      ،  تحقيقها كمال اإليمان  

ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان ،أن يكون اهللا ورسوله أحب إليـه ممـا                ( (:�النبي  
  )6( )..سواهما

                                                 

 1132، 6632: ، ح�،  كتاب  األيمان والنذور،  باب  كيف كانت يمين النبي صحيح البخاري) 1(
 11/528فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) 2(
 11/528المرجع السابق، ) 3(
رئاسـة إدارة البحـوث     : محبة الرسول بين االتباع واالبتداع،  عبد الرءوف محمد عثمان، الناشر          :  انظر) 4(

 59هـ، ص1414األولى، :  الرياض، الطبعة– واإلرشاد إدارة الطبع والترجمة العلمية واإلفتاء والدعوة
 11، ص 14:   من اإليمان، ح�اإليمان، باب حب رسول اهللا \صحيح البخاري، كتاب ) 5(
 11، ص16: اإليمان، باب حالوة اإليمان، ح\:صحيح البخاري، كتاب) 6(
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ومـن تأمـل سـير     ،وتحمل المشاق من أجل تحقيقها  ،  ومعنى حالوة اإليمان التلذذ بالطاعة    
فقدموا الغالي  ،  �الصحابة رضوان اهللا عليهم وجدهم قد حققوا صدق المحبة في رسول اهللا             

  .)1( )...نحري دون نحرك يا رسول اهللا( :والكل منهم ينادي، والرخيص ألجله

  

  : في محبته����موافقة مراد اهللا  .2

ه فال مجـال ألن ال      فإذا أحب العبد رب   ،  
 خليل الرحمن كما كان ابراهيم       �فإن محمداً   
وفي هذا يقول ابـن حجـر       ،  فهما أمران متالزمان ال ينفك احدهما عن اآلخر       ،  يحب خليله 

  .)2( " فمن يدعي حب اهللا مثال وال يحب رسوله ال ينفعه ذلك " \رحمه اهللا \

 إذ يقول تبـارك     �  أن المحبة ال تنفع صاحبها إن لم يصحبها اتباع النبي             �وقد بين اهللا    

	 ����,� )�,� '&,�%�� � :وتعالى ��� ������ 	
 ��� ���� �� ��� �  � �� � � �� � � � � � ولنتأمـل  ، (3)	  �

أي أن  ،   فقد استخدم الفعل المضارع داللة على التجدد واالستمرار        )يحببكم(  التعبير القرآني 
  .�هذا الحب ال ينقطع من اهللا لمن اتبع المصطفى 

  :����عظيم فضله وإحسانه  .3

، � علينا، لم يجد ألحد من البشر فضالً عليه مثلـه            � في فضل الرسول محمد      فمن تفكر 
����G( Mo# e� ���GC#? �0=: � :يقول سبحانه وتعالى � �� � � �� �6 � � � � �� � � � � 	 )4(  

  : )5( عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته " :فقد ذكر ابن القيم  رحمه اهللا

 مة الدنيا واآلخرةأحدهما أن أما أتباعه فنالوا به كرا −

ألن حيـاتهم   ؛  أما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حيـاتهم             −
زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار اآلخرة وهم قد كتـب علـيهم الـشقاء                 

 .فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر

                                                 

الرحيق المختوم، صفي الرحمن : ، انظر�فداء لرسول اهللا قالها الصحابي الجليل أبو طلحة في معركة أحد ) 1(
 61المباركفوري، دار ابن خلدون، االسكندرية، ص

 62 / 1فتح الباري، ) 2(
  31سورة آل عمران، آية ) 3(
 107سورة األنبياء، آية ) 4(
 181 / 1جالء األفهام، ) 5(
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 وهم أقل شرا بذلك     ،  ده وذمته وعه،  وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله        −
 .العهد من المحاربين له

، وأهلهـم ،   وأمـوالهم  ،  وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار اإليمان به حقن دمائهم         −
 .واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره

 .وأما األمم النائية عنه فإن اهللا سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهـل األرض     −
 " .فأصاب كل العالمين النفع برسالته

وحريصاً علـى   ،  ورحيماً،   لم ولن يجد أحداً شفوقاً     �ومن هنا فإن المتأمل لحياة النبي       
 تحمل من المتاعب الشيء الكثير ألجل أن �وإذا استشعر اإلنسان أن النبي ، �غيره مثل النبي 

  .ف القلب تملك شغا�فإن هذا يجعل محبة النبي ، يهتدي هذا االنسان

وجعله هادياً إلـى    ،   من النار الى الجنان خلقاً كثيراً      �فالحمد هللا الذي أنقذ بالنبي محمد       
   .الحق وسراجاً منيراً

  

 :صحبته في اآلخرة .4

 تعني أن يكون المـرء      �فإن محبته   ،  �وهذه من أعظم الدواعي التي تدفع المرء لمحبته         
لذلك فإن مـن يرجـو      ،  �لك رتبة النبي    لن يبلغ عم  ،  ، فإنك مهما عملت    في اآلخرة  فيقهر

أن أعرابيـا قـال     ،  �  أنس بن مالك   ما ورد عن    والدليل على ذلك    ،  صحبته عليه بمحبته  
حـب اهللا    " :قـال  )ما أعددت لها ؟   ( :� قال له رسول     " ؟    متى الساعة   ":�لرسول اهللا   

حا أشد من قول    فما فرحنا بعد اإلسالم فر     " :قال أنس ،  )أنت مع من أحببت   ( :قال" ورسوله  
وعمر فـأرجو   ،  وأبا بكر ،   فأنا أحب اهللا ورسوله     : قال أنس  ، فإنك مع من أحببت     �النبي  

تـدل  ،  وهذه شهادة عظيمة من صحابي جليـل      ،  )1( " أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم      
مع النبـين والـصديقين     ،  على عظم شأن المحبة فإنها ترقى بصاحبها الى الدرجات العلى         

عن والدليل على هذا ما ورد      ،  وحسن أولئك رفيقاً  ،  وشرط رفقتهم صدق محبتهم   ،  والشهداء
 يا رسول اهللا كيف ترى في رجل أحب         :فقال � جاء رجل إلى رسول اهللا       :قال �عبد اهللا   

  .)2()المرء مع من أحب( :� قال رسول اهللا ؟ قوما ولما يلحق بهم

  
                                                 

 1058،  ص2639:  ن أحب، حصحيح مسلم، كتاب  البر واألدب والصلة،  باب  المرء مع م) 1(
 1058،  ص 2640:  صحيح مسلم، كتاب  البر واألدب والصلة،  باب  المرء مع من أحب، ح) 2(
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  :����مميزات النبي  .5

ولذلك يقول  ،  واألحب إلى القلب  ،  تجعله األقرب إلى النفس    بأمور عظيمة    �فقد امتاز النبي    
وعظم ،   وأوصافه ،  ومعرفة كماله ،   فتنشأ عن معرفته   : � وأما محبة الرسول   " :ابن رجب 
  .)1( " وينشأ ذلك في معرفة مرسله وعظمته، ما جاء به

ا كله اتقى   وعلى هذ ،  وأرقهم قلباً ،  وأحسنهم خلقاً وخُلقاً  ،   أكرم الناس فعالً   �النبي محمد   
واستمع الى القاضـي عيـاض   ، �فمن اجتمعت فيه خصال الخير غير المصطفى ، الناس لربه 

ويقارن هذا بما امتاز    ،  وهو يبين أن االتصاف ببعض محاسن االخالق يدفع الى محبة صاحبها          
إذا كانت خصال الكمال والجالل ما ذكرناه ورأينا الواحـد منـا يتـشرف      " : فيقول �به النبي   

إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلـم  ، دة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر  بواح
حتى يعظم قدره ويضرب باسمه األمثال ويتقرر له بالوصف بذلك فـي            ؛  أو سماحة   أو شجاعة 

فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما ال يأخذه               ،...القلوب أثرة وعظمة  
 من فضيلة   ،  إال بتخصيص الكبير المتعال   ،   وال حيلة  ،   وال ينال بكسب   ،  عنه مقال عد وال يعبر    

 ،  والـدنو  ،  والقـرب ،   والرؤية ،   واإلسراء ،  واالصطفاء،   والمحبة ،   والخلة ،  والرسالة،  النبوة
 ، والبـراق ،   والمقـام المحمـود    ،   الرفيعة ،  والدرجة،  والفضيلة،  والوسيلة،  والشفاعة،  والوحى

، واألمـم  والشهادة بين األنبياء     ،  والصالة باألنبياء ،   واألسود ،  والبعث إلى األحمر  ،  والمعراج
 ، والطاعـة ، والمكانـة عنـد ذى العـرش   ، والنذارة،  والبشارة، ولواء الحمد،  وسيادة ولد آدم  

 ، وسـماع القـول   ،   والكوثر ،  والسؤل،   وإعطاء الرضى  ،  ورحمة للعالمين ،  والهداية،  واألمانة
 ، ورفـع الـذكر   ،   ووضع اإلصـر   ،  وشرح الصدر ،   عما تقدم وما تأخر     والعفو،  نعمةوإتمام ال 

 ، لمثـانى  والـسبع ،  اء الكتـاب والحكمـة    تإي،  والتأييد بالمالئكة ،  ونزول السكينة ،  وعزة النصر 
والحكم بين الناس ،  والمالئكة، وصالة اهللا تعالى، والدعاء إلى اهللا، والقرآن العظيم وتزكية األمة

، وتكليم الجمادات ،   وإجابة دعوته  ،  والقسم باسمه ،   ووضع اإلصر واألغالل عنهم    ،  اه اهللا بما أر 
 وانـشقاق ،  وتكثير القليل ،   ونبع الماء من بين أصابعه     ،  وإسماع الصم ،  وإحياء الموتى ،  والعجم
، وظل الغمـام  ،  واالطالع على الغيب  ،   والنصر بالرعب  ،   وقلب األعيان  ،   ورد الشمس  ،  القمر

حويه محتفل وال يحيط بعلمه     ي إلى ماال    ،   والعصمة من الناس   ،   وإبراء اآلالم  ،   الحصى وتسبيح
  إال ما نحما أعد له في الدار اآلخرة من منازل الكرامـة          ال إله غيره إلى   ،  ومفضله به ،   ذلك ه ، 

                                                 

 48 / 1، فتح الباري،  ابن رجب) 1(
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 ويحـار دون  ،  والزيادة التى تقف دونها العقـول ، ومراتب السعادة والحسنى  ،  ودرجات القدس 
  .)1( " اكها الوهمإدر

فحفـظ اهللا   ،  � بصفات لم تكن إال فيه فميزته عن سائر خلـق اهللا             �فقد اختص النبي    
�� ��0 $�} � :عقله فقال سبحانه  "�Z �L �0� � � �� � � �� � � �?  � :، وشرح له صدره فقال جل وعال      )2( 	 � � �
�#8Z �( ¦�&� � � �� � � �  اهللا يرفع في كل أذان خمس       ورفع ذكره بين العالمين فاسمه قرين اسم      ،  )3( 	 �

��#���� ),� '�,�� � :مرات في اليوم والليلة فقال تبارك وتعالى       � �� � � � � � وهو الـذي بـشره اهللا   ، )4( 	 ��

������L ��2 ��#� � :بالمغفرة العامة لكل ذنبه فقال جل وعال       � � � �� � � � � ، ولسانه محفـوظ عـن      )5( 	 ��

���V�� �0 � :الزلل والخلل فقد قال تعالى     � � � � �{�p
 .2 � ��� ��� _� �e �"� �,�"� �ولكن  )6( 	 � � �� ) 	 )7( ،


)-�} � :ومعلمه في هذا ملك عند اهللا كريم يقول تعالى 8�87 XFG2� � �� � �� � � ، وهو مع هذا الفضل )8( 	 �

(%�=�0c: #��* #"!� �  :لم يغتر وإنما حلم وصبر فقال سبحانه       � �� � �) � � � �� لذلك وغيره بسط لـه     ،  )9( 	 �

�Gl a�( �&��E �2,!� � :لق الكريم فقال عنه تعالى    الخ �� � � �E � � �� � ، فمن حاز كل هذا الشرف غيره )10( 	 �
   :وشرف هذا تشريف لهذه األمة فصدق القاضي عياض حين أنشد قائالً، �

  ومما زادني عجباً وتيها وكدت بأخمصى أطأ الثُّرياَ

  )11( يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبياً                                    دخولي تحت قولك

                                                 

 1988 - هـ 1409، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي أبو الفضل عياض، دار الفكر بيروت لبنان) 1(
 57 _ 56/ 1م،  ص 

 2 النجم، آية سورة) 2(
 1سورة الشرح، آية ) 3(
 4سورة الشرح، آية ) 4(
 2سورة الشرح، آية ) 5(
 3سورة النجم، آية ) 6(
 4سورة النجم، آية ) 7(
 5سورة النجم، آية ) 8(
 124سورة التوبة، آية ) 9(
 4سورة القلم، آية ) 10(
 م،  1997 - تـونس    -وزيـع   دار سـحنون للنـشر والت     ،  تفسير ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور      ) 11(

23/111 
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 ، وأصدقهم لهجة، أجود الناس صدرا � كان رسول اهللا  " :قال حين � علي   وقد صدق 
 لم  :يقول ناعته،  ومن خالطه معرفة أحبه، من رآه بديهة هابه، وأكرمهم عشرة، وألينهم عريكة

  )1( " أر قبله وال بعده مثله

�1�ب ا	,�س����  مظاهر محبة رسول اهللا:ثالثاً  $� :  

فلم تكن  ،  ولم يرفعوا فيها راية   ،  ولكنهم لم يبذلوا في ذلك جهدا     ،  � محبة النبي    اظهر أناس ادعو  
َأنَا فَـرطُكُم    (:�وفي هؤالء يقول النبي     ،  �كذبه فعلهم في حق نبيهم      ،  ال مجرد إدعاء  إكلماتهم  

      ح نْكُماٌل مرِج ِإلَي نفَعرضِ لَيولَى الْحع           بر ـي فَـَأقُوُل َأيونوا دجاخْتُل متُ ِلُأنَاوِلَهيوتَّى ِإذَا َأه
      كدعثُوا بدا َأحرِي مقُوُل لَا تَدابِي يحبل أحدثوا  ،  أي أنهم لم يموتوا على ما فارقتهم عليه       ،  )2()َأص

هم ُأبعودا عن رسـول     فلما كان هذا حال   ،  تركوا العمل الصالح واستبدلوه بالقبيح    ،  وبدلوا وغيروا 
 مظاهر تبدو جلية على     �ولذلك كانت لمحبة النبي     ،   في اآلخرة فهم ابتعدوا عنه في الدنيا       �اهللا  

   :ومن هذه المظاهر، �يحدث حاله قبل لسانه أن يحب رسول اهللا ، صاحبها

  :  والتأسي به في كل حال����اتباع النبي  .1

� �� ��,��  � : تعالى  قال ن حي �لنبي   المسلمين في محكم التنزيل باتباع ا      �اهللا  أمر  ,�
	
 ��� ������ 	
 ���)-8 ���  �ثم لم يكتف بذلك فجعله األسوة الحسنة للمسلمين         ،  )3( 	� � � � �


yz� ��	
 ��'� �l©
 ]�!(
� ��	
 �4�� ��� .= M�;" A�C? ��	
 W�C# R ��(6 � � �� � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � �� � �� � ) � ) � � � ويفسر هذه ، )4( 	 �
فإن المتأسي به، سالك الطريـق      ،  �فاألسوة الحسنة، في الرسول      " :اآلية اإلمام السعدي فيقول   

  .الموصل إلى كرامة اللّه، وهو الصراط المستقيم

وأما األسوة بغيره، إذا خالفه، فهو األسوة السيئة، كقول الكفار  حـين دعـتهم الرسـل              
��&� �m �&84 �للتأسي  �� � � � ��8�30 �_#�km a2 �&�� M0? a2 �&O�%� � � � � � �� E� � � �� � � �� �� � �	 )5(.  

                                                 

، الشمائل المحمدية والخـصائل المـصطفوية،        )476ص  ( ، الرحيق المختوم    )183ص  ( جالء األفهام،   ) 1(
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى، تحقيق سيد عباس الحليمي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،                

  ).401ص ( ، سيرة ابن هشام، )33ص ( هـ، 1412
  واتَّقُوا فتْنَةً لَا تُصيبن الَّذين ظَلَموا مـنْكُم          �ما جاء في قَوِل اللَّه تَعالَى       :الفتن، باب :صحيح البخاري، كتاب  ) 2(

 .1209، ص 7049: من الْفتَنِ، ح  يحذِّر �  وما كَان النَّبِي 	خَاصةً 
  31سورة آل عمران، آية ) 3(
 21حزاب، آية سورة األ) 4(
 22سورة الزخرف، آية ) 5(



 محبة العباد وعالقتها بالوالء والبراء

          

 138 

 الفصل الثالث

اللّه، واليوم اآلخر، فإن ما     وهذه األسوة الحسنة، إنما يسلكها ويوفق لها، من كان يرجو           
  .)1( " � من اإليمان، وخوف اللّه، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، يحثه على التأسي بالرسول معه

ولذلك ،  �وعدم مخالفة أمره    ،   في القلب اتباعه   �على صدق محبة النبي     لذلك فإن أول عالمة     
  :يقول الشاعر

    يفد من هديه فسفاهةُُ وهراء    ****  من يدعِ حب النبى ولم  

  )2(إن كان صادقاً طاعةُُ ووفاء.. .فالحب أول شرطه وفروضه

وتـرك األخـذ    ،  ته واإلعراض عن سن   �ي قلب العبد محبة النبي      ـع ف ـلذلك ال يجتم  
ولكـن هـذه    ،  ولكننا ال بد أن يعلم أن مجرد المخالفة للسنة ال تنفي حصول المحبـة             ،  �بهديه  

 االلتزام بـالفروض فقـد أتـى        �فمن دفعته محبته للرسول     ،  المحبة تنقص بقدر هذه المخالفة    
علـى  وكلما زادت هذه المحبة وقويت دواعيها حملت صـاحبها          ،  بالواجب، وهذه المحبة واجبة   

  .)3(وهذه هي الدرجة المستحبة من المحبة ، اإلتيان بالسنن والنوافل

 ما أكثر ما يؤتى      ":الذي قال  للرجل الذي لعن شارب الخمر        �والدليل على ذلك قوله     
  ال ينفي المحبة ، أي أن فعل كبيرة الكبائر، )4()ال تلعنه فإنه يحب اهللا ورسوله( :�فقال ،  "به

  )5(بالكلية 

ن نعلم أن التأسي به ال يقتصر على اتباع السنة بل ويرتبط بهذا ارتباطاً وثيقـاً                والبد أ 
والشارح للـشريعته  ، �والمبين ألخباره ، �فالقرآن هو المخبر عن صدقه     ،  حب القرآن الكريم  

ال يسأل أحد عن نفسه إال  ":�، ويقول ابن مسعود )6( القرآن  �لذلك كان خلق رسول اهللا ، �
  .)7("كان يحب القرآن فهو يحب اهللا ورسولهالقرآن، فإن 

                                                 

 1/660تفسير السعدي، ) 1(
ــوان ) 2( ــال بعن ــد، مق ــع صــيد الفوائ ــى اهللا، د: موق ــشتاقون إل ــسه، . الم ــد همي ــد الحمي ــدر عب ب

http://www.saaid.net/ م  5/5/2011 بتاريخ 
 389جامع العلوم والحكم، : انظر) 3(
)4( ،لَّةالْم نبِخَارِجٍ م سلَي ِإنَّهرِ ونِ شَارِبِ الْخَملَع نم هكْرا ياب مصحيح البخاري، كتاب الحدود، ب   
  1160، ص6780: ح
 )324 / 1 (-  على أمته في ضوء الكتاب والسنة �حقوق النبي : انظر) 5(
 293، ص746: لليل، حصحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين، باب صالة ا:  انظر) 6(
 2/28الشفا، ) 7(
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وعالمة حب القرآن حب    ،  عالمة حب اهللا حب القرآن    "  : رحمه اهللا  قال سهل بن عبد اهللا    
 وعالمة حب اآلخرة   ،  وعالمة حب السنة حب اآلخرة    ،  وعالمة حب النبي  حب السنة     ،  �النبي  

  )1( " إلى اآلخرةوبلغةً   وعالمة بغض الدنيا أن ال يدخر منها إال زاداً، بغض الدنيا
فقد تبين للصحابة رضوان اهللا عليهم أن حب اهللا ورسـوله لـيس             ،  فانظر الى هذا الفقه   

  .�بل افعاالً تنبع من القلب المحب هللا وورسوله ، كالماً يقال
 صدق محبة الصحابة رضوان اهللا عليهم حين سارعوا فـي اتبـاع             من أدرك هذا أدرك   

 حين أنزل اهللا تعالى     �فأبو بكر   ،  والمكره والمنشط ،   الضيق والسعة  واجتنبوا مخالفته في  ،  أمره

 ?&�,;�� �يقول  �,G��
 �? �3!G2 ���� �&? �(�� � � �� � �� � � �� � �� � �� � � � � � يا رسول اهللا، واهللا لـو  "  :�   قال أبو بكر  (2)	 ��

  .)3() صدقت يا أبا بكر(: قال،  "أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت
فقـد  ،   حتى بعد مماته   � اهللا في كل أحواله لم يخالف أمر رسول اهللا             أطاع رسول   �أبو بكر   

 أمسك أسامة وبعثه فإنا : لهقالواف،  حين تولى الخالفة وماجت الجزيرة بالردة      �أنفذ بعث أسامة    
 أنا أحبس جيشاً بعثهم رسول اهللا       ":فقال،  �نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول          

 أمر عظيم، والذي نفسي بيده ألن تميل علي العرب أحب إلي من أن أحبس  لقد اجترأت على �
  )4( "�جيشاً بعثهم رسول اهللا 
ِإن اللَّه ورسـولَه    ( ُأكفأت القدور وهي تغلي باللحم حين نادي المنادي          �واتباعاً ألمره   

 وكان الجوع قـد بلـغ       )5( )دور وِإنَّها لَتَفُور بِاللَّحمِ   ينْهيانكُم عن لُحومِ الْحمرِ الَْأهلية فَُأكْفَئتْ الْقُ      
  .بالمسلمين مبلغه

 يقول  � على باب المسجد في الشمس حين سمع رسول اهللا           �وكذلك جلس ابن مسعود     
  فلم يكمل مسيرته حتى يجلس بين الناس فجلس على الباب ولـم              )اجلسوا( :للناس يوم الجمعة  

 لم يرق   �فابن مسعود   ،  )6( )تعال يا عبد اهللا بن مسعود     ( وقال   �  يتحرك حتى ناده رسول اهللا    
  .فكيف لمن كان هذا حاله ان يخالف أمر نبيه ؟، له تأخير تنفيذ األمر

  

                                                 

 2/28الشفا، ) 1(
  66سورة النساء، آية ) 2(
 2/353تفسير ابن كثير، ) 3(
، دار الكتـاب    .عمر عبد الـسالم تـدمري     . د: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، الذهبي، تحقيق      ) 4(

 3/20م، 1987 -هـ 1407األولى، : العربي، لبنان، بيروت، الطبعة
 718، ص 4199:صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  غزوة خيبر، ح) 5(
، قـال   1/134،  1091: سنن أبي داود، كتاب  الصالة، باب اِإلمامِ يكَلِّم الرجَل فـى خُطْبتـه، ح              : انظر) 6(

 صحيح: األلباني
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  :����االتأدب معه  .2

�08
  � :�اهللا   على كل أحد فقد قال   �فمن األدب تقديم النبي     ,-� e 
��0m .�/(
 �n? ��� � �D � �� � � � � �  �
�8,� :,%� � � �� �X(�,C#� ��	
 � � � � في ذلـك  " وفي تفسير هذه اآلية يقول اإلمام الرازي  رحمه اهللا  ، )1(  	 �

 قد يترك    �وذلك ألن احترام الرسول     ،   واالنقياد ألوامره   �إشارة إلى وجوب احترام الرسول      

	�� � :على بعد المرسل وعدم اطالعه على ما يفعل برسوله فقال          {8� :%� � � �� أنتم بحـضرة   أي   	 �

، فقـد عظـم اهللا      )2( " وفي مثل هذه الحالة يجب احترام رسوله      ،  من اهللا تعالى وهو ناظر إليكم     
،  كأنه بين يدي اهللا سبحانه وتعـالى       �  حين بين أن ما يكون بين يدي الرسول           �احترام النبي   

  .وأهمية التأدب معه،  عند ربه�وهذا إنما يشعر بمكانة النبي 

ـ       
4�,�  � :ارك تعـالى  ويقول اهللا تب��?� ��&
�,l�� ����,�%?� ����,%m ��,� �� �,�� � � �� � � � �� � � � � � � �� � �� �� �� � �� � � �
 ��	
 .,0 ��!,(� >,"? �[�L�� .��;0� �_i�;� ���u A#�j� �_�F����
 W
�0?� ���y�2�� � � � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � �� � �� � � �� � � �� � � � ) �� � � � ) �

,,C R i�,,34� X(�,,C#�� � � �� �E � �� � �:-,,C��(
 ]�,,-(
 �8,,n e ��	
� ��0\,,% ��	
 ^\,,� �,,�" 
�@,,%�� XG!� � � � � � �� � �� � �� � � � �� � � � � �� � �� �� � � 	 )3(  
   .عظمشيء مهما ي يقدم عليه أ  أن ال �المة التأدب معه وحبه فع

��,� ?n,�  � :فقد قال تعالى  ،   أن ال يرفع صوت بحضرته     �وقد جعل اهللا من األدب معه         � �
/(
� � ®�,( ����% �3q� W�-(�% X( 
��3j e� ��(
 H�Z ¶�� ���
�Z? 
����� e 
��0m .�E �� � � � � � � � � � � � � � �� � �� � D � � �� �� �� �� � � �� � � � �� � � � �� ��

 ������ e ��&?� ��(K2? |� �?� �� � �� � � �� � �� �� � � �� � � � � *,x(�? ��	
 W�,C# 8�2 ��
�Z? ����� .�/(
 ��� � �� �� �� � � � �� � �� � � �� � � � .�/,(
 �� � � �
�!�2 �4?� A���0 �p {�-�G( �1�G� ��	
 .<�0
) ) � � � � � � �� � �� � � � � �� ) � �� � �� ، االحتـرام  و فهذا الفعل عالمة الحـب    ،  )4( 	 ��

، واخترت فيـه وصـفك    ،  وألنت لفظك ،  وعالمة الحب فإنك إن كلمت من تحب خفضت صوتك        
  . أولى وأوجب�وهذا كله في حق النبي 

 أن ال يذكر اسمه مجرداً بل يلحق به مباشرة وصف النبـوة أو              � ومن األدب مع النبي   

)���,!% W�,C� �e� O�28, � :فقد قال تعـالى   ،  الرسالة مع الصالة والتسليم عليه     O�,2i 
�,G�j � � � � � �� �� � � � �� � � � � �
                                                 

 1سورة الحجرات، آية ) 1(
 الشافعي المعروف بالفخر الرازي، دار إحياء التـراث         تفسير الرازي، محمد بن عمر بن الحسين الرازي       ) 2(

 1/4101العربى، 
 24سورة التوبة، آية ) 3(
   3_2سورة الحجرات، آية ) 4(
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��,�% ���,�%6 � � � �� � ،  يا رسول اهللا: "  المعنى قولوا: رحمهما اهللا    قال سعيد بن جبير ومجاهد    ،  )1( 	 �
أمـرهم أن يـشرفوه    " :رحمـه اهللا  وقال قتادة ، )2( " وال تقولوا يا محمد بتجهم،  في رفق ولين  

وال يناديه إال بلفظ يدل على مكانته       ،  ، فالمحب يختار أجمل وصف يصف به حبيبه       )3( " ويفخموه
،  إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصالة        _ رحمه اهللا    _ كان مالك بن انس   عند محبه،   

أوقر بـه حـديث     "  فقال   ،   فقيل له في ذلك    ،   ومشط لحيته  ،  ولبس قلنسوته ،  ولبس أحسن ثيابه  
   .)4( " �رسول اهللا 

فسأله عن حـديث وهـو      ،  وهو مريض رحمه اهللا   ن رجال جاء إلى سعيد بن المسيب        وإ
 إني كرهـت أن أحـدثك   " :فقال، "وددت أنك لم تتعن" :فقال له الرجل،  فجلس فحدثه ،  مضطجع

  .)5( "  وأنا مضطجع �سول اهللا عن ر
  

  :يهلالصالة والتسليم ع و ذكرهاإلكثار من. 3

فدوام الذكر عالمة على صدق الحـب       ،  إن من يحب أحداً البد له أن يذكره ذكراً كثيراً         
أنها سبب لدوام محبتـه      " :�وفي هذا يقول ابن القيم رحمه اهللا عن الصالة على النبي            ،  وقوته

وذلك عقد من عقود اإليمان الذي ال يتم إال به، ألن العبد كلما ، وتضاعفها،  وزيادتها �للرسول 
وتزايد شوقه  ،  أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له           

 وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من   ،   وإذا أعرض عن ذكره    ،   واستولى على جميع قلبه    ،  إليه
وال أقر لقلبه مـن ذكـره وإحـضار         ،  عين العبد المحب من رؤية محبوبه     وال شيء أقر ل   ،  قلبه

 وذكر محاسنه وتكون زيـادة      ،  محاسنه، فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه          
  .)6("ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، ذلك

                                                 

 63سورة النور، آية ) 1(
 12/322تفسير القرطبي، ) 2(
 4/84تفسير الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن أبو عميرة، دار الوفاء للبحوث، ) 3(
محمود الطحان، مكتبـة المعـارف،    . د: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع،  الخطيب البغدادي، تحقيق    ) 4(

  1/388هـ، 1403الرياض، 
 
 125 / 3المرجع السابق،  ) 5(
 447جالء االفهام، ص) 6(
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 حين �تاب اهللا  ؟ فيكون الجواب حاضراً في ك�وقد يقع تساؤل كيف يكون ذكر النبي 

   �: قال سبحانه �FG,C� X,!G2 
�G,Z 
�,�0m .�/,(
 �,n? �,� �,�(
 a,2 ��G@,� X,��dt0� ��	
 ��� � � � � D � �D �  � �  � � � � � � � �� � �� � ��  � � � �� � �

�!G;�6 ��   .)1( 	ا�

عـن أبـي     : وفي هذا الحديث الجواب    �وقد يرد سؤال آخر كيف تكون الصالة عليه         
 ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن            �ل أتانا رسول اهللا     مسعود األنصاري أنه قا   

حتـى  ؛  �؟ قال فسكت رسـول اهللا       " أمرنا اهللا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك          ":�سعد  
قولوا اللهم صل على محمد وعلـى آل محمـد كمـا          ( :�تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول اهللا         

على آل محمد كما باركت على إبراهيم في العـالمين          وبارك على محمد و   ،  صليت على إبراهيم  
  )2( )إنك حميد مجيد والسالم كما قد علمتم

يـا  : قلت:  قال  �  أبي بن كعب   روى،  وألن الصالة عليه لها قيمتها العظيمة في الدين       
الربع؟، : قلت،  )ما شئت (: رسول اهللا، إني أكثر الصالة عليك، فكم أجعل لك من صالتي؟، قال           

، )ما شئت، وإن زدت فهـو خيـر       (: النصف؟، قال : قلت. )ئت، وإن زدت فهو خير    ما ش (:قال
إذا ( :� قال. أجعل لك صالتي كلها: قال، )ما شئت، وإن زدت فهو خيـر (: الثلثين؟، قال : قلت

  .)3()تكفى همك، ويغفر لك ذنبك

فهم ،  بل هو حال جل الصحابة رضوان اهللا عليهم       ،   فقط �وهذا ليس حال أبي بن كعب       
فبكـوا حبـاً    ،  واقشعرت جلودهم ،  بل كانوا إذا ذكروا خشعوا    ،  م يكونوا يكثرون من ذكره فقط     ل

  . )4(وكذلك كان حال كثير من التابعين رحمهم اهللا ، وتوقيراً واحتراما، �وشوقاً له 

 :والشوق إلى لقائه ����تمني رؤيته  .4

فكيف ،  بينهم � وهو فأحبوه فكانوا دوماً في شوق إلى لقائه � صحبوا النبي اًفإن أقوام
ولم ينعم بلذة اللقاء ؟، فاألصل أن يكون شـوقه إلـى            ،  حال من أحبه ولم ينل شرف الصحبة ؟       

 من األمور التي تدل وبقوة على       �وتمنى رؤية النبي    ،   أعظم عنده من أي شيء     �رؤية حبيبه   
من أشد   (:�فقد قال   ،  ولو كان ثمن رؤيته دفع المال واألهل      ،  وصدق مودته ،  �تعلق القلب به    

                                                 

 56سورة األحزاب، آية ) 1(
 حديث حسن صحيح : ، قال أبو عيسى5/359،  3220: كتاب التفسير، باب  سورة االحزاب، ح، سنن الترمذي) 2(
أبو عيسى هذا حديث : ، وعنه قال )636 / 4 (2457: ، ح 23سنن الترمذي، كتاب صفة يوم القيامة، باب        ) 3(

 حسن صحيح  
 2/24الشفا، : انظر) 4(
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فهذه عالمة المحب عند    ،  )1( )أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله           
وهذه نتيجة طبيعية ألن حبه في األصل تقدم        ،   يتمنى رؤيته ولو دفع لذلك أغلى ما عنده        �النبي  

كور أن  ومن عالمة الحـب المـذ      " :ويعلق ابن حجر رحمه اهللا فيقول     ،  على حب األهل والمال   
 أن لو كانت     �يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من إغراضه أو فقد رؤية النبي                

حبية ن اغراضه فقد اتصف باألممكنه فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء م
بل يأتي مثله في نـصرة سـنته        ؛   في الوجود والفقد   المذكورة ومن ال فال وليس ذلك محصوراً      

  )2( " ب عن شريعته وقمع مخالفيها ويدخل فيه باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكروالذ
 مـا   :عن عبدة بنت خالد بن معدان قالت      ف،  وقد أدرك الصحابة هذا فكانوا في شوق دائم       

 وإلـى أصـحابه مـن       ،  �اهللا  كان خالد يأوى إلى فراش إال وهو يذكر من شوقه إلى رسول             
 طـال شـوقي     ،   واليهم يحن قلبى   ،   هم أصلى وفصلي   ":يهم ويقول  يسم ،  المهاجرين واألنصار 

ولذلك كان لقاؤه أمراً عظيما في نفوسـهم        ،  )3( " فعجل رب قبضي إليك حتى يغلبه النوم      ،  إليهم
 حين اشتدت عليـه سـكرات       �فقد كان بالل بن رباح      ،  ويهون كل صعب  ،  يحلو معه كل مر   

، إن )4("لي واطرباه غدا نلقى األحبة محمداً وحزبه بل قو" :فيقول،  واحزناه:الموت تنادي زوجته
عن سعيد بن جبيـر     ف،   في الجنة على ما هم فيه النعيم       �الصحابة لم يطيقوا مفارقة رسول اهللا       

يا فالن، مـا لـي      ( :� وهو محزون، فقال له النبي        �جاء رجل من األنصار إلى النبي       : قال
نحن نغدو عليـك  " :  قال،  )؟ما هو (: قال،  "رت فيه؟   يا نبي اهللا شيء فك    " :  قال )أراك محزونًا؟ 

  � فلم يرد النبـي      . "ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فال نصل إليك           

	� G2,!3� � : عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه اآلية �,�&? .�/(
 �0 �x(�\� W�C�(
� �	
 �V� .0�� � � � � � �� � � �� � � � � � �� � � � �� � � � �

0��-!�# �x(�? .;"� :��@(
� O
83�(
� :-�8@(
� :!�(
 .6 � � �� � �� � D� � � � � � � � � D � �� � � �� D إليـه    �فبعث النبـي   )5(  	� �
  .)6( فبشره

                                                 

،  2832:   بأهله ومالـه، ح �صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها،  باب فيمن يود رؤية النبي            ) 1(
 1138ص 

 59 / 1فتح الباري،  ابن حجر، ) 2(
 21 / 2الشفا، ) 3(
أحمد األرناؤوط وتركي مـصطفى،     : الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق        : انظر) 4(

، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفـة         )10/174( م،2000 -هـ1420دار إحياء التراث،  بيروت،      
دار الكتاب اإلسالمي   : ان، أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، دار النشر             حوادث الزم 

  )1/76( م، 1993 -هـ 1413 - القاهرة -
 69سورة النساء، آية ) 5(
 2/354تفسير ابن كثير، ) 6(
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 :����محبة من أحبهم النبي  .5

ومـن  ،  �وجعل حبهم من عالمة حبـه       ،  وطلب منا حبهم  ،  �س أحبهم النبي    اهناك أن 
، فكلما )1( "  حب آله�دخل في جملة محبته  و"_ رحمه اهللا _ هي قبيالفقد قال ، هؤالء آل البيت

  �وقد كان  أبـا هريـرة        ،   كان حبه في النفس أكبر     �قرب المرء قرابة او صحبة من النبي        
اللهم إني أحبه فأحببـه      (:�وتذكر قول النبي    ،  كلما رأى الحسن بن علي فاضت عينه بالدمع       

 �حب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول اهللا           فما كان أحد أ    " : ثم يقول  )وأحب من يحبه  
 سمعت  : قال � جعل حب من آوه ونصره من اإليمان فعن أنس           �ثم إن الرسول    ،  )2( " ما قال 

وإن كان هـذا  ، )3( )وآية النفاق بغض األنصار ،  آية اإليمان حب األنصار   ( : يقول �رسول اهللا   
4,�
  � : حين قال  في فضل األنصار ففضل المهاجرين بان في كتاب اهللا        �l?� 
��4�,_ .�/,(
� � � � �� � � � � �

 .0 ��j H��4 �3�GliJ� ���x!C �3�2 ����J 
�G��� 
�G���� ·!C R 
�'�?� �_#��i .0� � � � � � � � �� E � � � � �� � � � � � � �� � D � � � � � �� �� � �� �� �� �� � D � � � � � � � �
8�2 ��	
� ��	
 8�2 .0 �%
�k #�[J
 �3��� � �� � � � �� � 6 � �� � � � � � � �5
�,z(
 .;," �� � � � �� �وقال تعـالى عـن المهـاجرين    ، )4( 	 


 ?�)x,� _,�  � :واألنصار�£,&� 
��m .�/,(
� ��	
 �!,C R 
�8,_�4� 
��4�_� 
��0m .�/(
�� � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � �� � �� � � � � � � � �
���� ¶�#� A���0 �p �-" ���0c=
) � � �� � ) 6 r� �� � �) � �� �� � � ��فال يجـوز بعـدما قـدموا       ،  هافعم فضلهم األمة كل   ،  )5( 	 

فأما حالنـا   ،  بل تجب محبتهم على سائر هذه األمة      ،  أو أن يهانوا  ،  لنصرة هذا الدين أن يبغضوا    

$�,� )�,�  � :معهم فقد بينه القرآن حين قـال تعـالى      �,�%# ��,(�-� �_0,. %�,8 
�O�,4 .�/,(
�� �� � �� � � �� � � � �� � � � � � � �� � �

�&�-C .�/(
 ��&
�l��� � � � � �� � �� � � � ��!,"# *��# �,&� ��%# 
��0m .�/G( t$ ��%�G� R ��j e� �K�J�% ) � � � �� � � �) � � �� �� � � � � �� � �9 � �� � � � � � � � 	 
 : من أصول أهل السنة والجماعة التي بينها الطحاوي حين قال          �لذلك كان حب الصحابة     ،  )6(
هم، ونـبغض  وال نفرط في حب أحد منهم، وال نتبرأ من أحد من  ،  �اهللا  ونحب أصحاب رسول    "

                                                 

 2/188شعب اإليمان، ) 1(
علي حسين البواب، دار . د: حميدي، تحقيقالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح ال        : انظر) 2(

، صـحيح األدب المفـرد      )3/100(الثانية،  : م، الطبعة 2002 -هـ  1423 -بيروت  /  لبنان -ابن حزم   
، )479ص ( هـ،  1421: األولى:الطبعةلإلمام البخاري، محمد ناصر الدين األلباني، دار الصديق للنشر،          

  )6/306( وحسنه االلباني في السلسة الصحيحة، 
 1/12، 17: صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمة اإليمان حب األنصار، ح) 3(
 195سورة آل عمران، آية ) 4(
  4سورة االنفال، آية ) 5(
 10سورة الحشر، آية ) 6(
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من بغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وال نذكرهم إال بخير وحبهم دين وإحسان، وبغـضهم كفـر                
 )1("وطغيان

من اإليمان فحبهم أن يعتقد     رضي اهللا عنهم    وإذا ظهر أن حب الصحابة      : "وقال البيهقي 
ولكل ،  فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه، ولكل ذي عنا في اإلسالم عناه               

ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جـاء فـي          زلته، وينشر محاسنهم  ن م  �ذي منزلة عند الرسول     
أبواب الدين عنهم وال يتتبع زالتهم وهفواتهم وال يتعمد تهجين أحد منهم ببث ما ال يحسن عنه،                 

  )2( "ويسكت عما ال يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بينهم وباهللا التوفيق 

ومن أصول أهـل     " :حين قال _ رحمه اهللا   _ د عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية       وهذا ما أك  
ويتَبرءون مـن طَرِيقَـة     ... .،  � رسول اهللا    سالمة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب   السنة والجماعة   

    مونَهبسيةَ وابحالص ونضغبي ينضِ الَّذافوبِ   .الراصالنَّو طَرِيقَة نمو        ـتيـَل الْبَأه ْؤذُوني ينالَّذ 
  .)3( " بِقَوِل َأو عمٍل

، وشهد لهم ربنا باإليمان والتقوى، فطريقة السلف رحمهم اهللا حب من أحبهم اهللا ورسوله
بل نتولهم جميعاً ال نفرق بين أحد من أصحاب رسـول   ،  ال نبغضهم ،  فهم خير صحبة لخير نبي    

  )4(.تبرأ ممن عاداهم أو تبغض إليهمون، فنتوالهم جميعاً، �اهللا 

  
 

 

  

  

  
<<<<

<<<<

                                                 

 205شرح العقيدة الطحاوية، صالح آل الشيخ، ص ) 1(
 2/192شعب اإليمان، ) 2(
 3/154مجوع الفتاوى، ) 3(
الغلو في محبة   : سيأتي بإذن اهللا تفصيل موقف بعض الفرق في هذا الموضوع في المبحث الثالث            : ظةمالح) 4(

 168بعض العباد وأثره على عقيدة المسلم، ص 
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  المحبة بين المؤمنين:المطلب األول
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  المحبة بين المؤمنين :المطلب األول

فقد تميز المجتمع المسلم بمتانته     ،  ورفعة دينهم ،  نهمالعالقة بين المؤمنين تسمو بسمو إيما     
هذه العالقة التي لـم     ،  وسر هذه القوة والمتانة نابع من أساس عالقة المسلم بأخيه المسلم          ،  وقوته

وأصل الوالء الحب واصل    ،  )2( والبراء )1(تغفلها العقيدة اإلسالمية والتي أقامتها على مبدأ الوالء       
، ومن يـبغض ؟ وكيـف يحـب   ، األساس يعرف المسلم من يحب ؟   وعلى هذا    ،  البراء البغض 

تعلقت بالمحبة بـين      و ،وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمة هذا الدين          ،  وكيف يبغض ؟  
ومن ،  وقوي من خاللها بنيان المجتمع    ،  نظمتها وهذبتها فسمت بها   ،  المؤمنين مسائل عقدية جمة   

  :هذه المسائل

  :نين حكم المحبة بين المؤم:أوالً

ال يجوز له أن يتخلف عن قلـوبهم فيـستبدل الحـب            ،  المحبة بين المؤمنين أمر واجب    
فالمؤمن عليه أن يحب أخاه وإن حصل بينهم مـا          ،  وهذا من مقتضيات الوالء والبراء    ،  بالبغض

فإن اهللا سماهم أخوة وإن وصل الخالف بيـنهم الـى حـد         ،  دث البغض من ظلم أو عدوان     ـيح
8
¸�   � :ىـول تعال ـيق،  القتال,"� v,�% �g,� K3�!% 
�<GZ\� 
�G���
 :�0c=
 .0 ����d�h ���� �� � � � � � �� � � � � � �� � �� � � �� �� � �� � � � �� � � �� � � �
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 >� ��	
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�,-�
� ����,l? :,% 
�<GZ\� A�l� ���0c=
 K&�� � � �� � �� �� � � � � � �� � � � �� � � �� � ) � �� � �� �
��o��� � � �   :)4(ومن هنا فإن الناس في المحبة ثالثة أنواع   ،)3( 	 �

، �أقام فرائض اهللا     و ، ورسوله وهم أهل األيمان ممن آمن باهللا     ،   من يحبون جملة واحدة    :األول
  . عنه�وانتهى عما نهى اهللا ورسوله 

، وهم أهل الذنوب والمعاصي مـن المـؤمنين       ،   من يحبون من وجه ويبغضون من آخر       :الثاني
  .ويبغضون لما اقترفوا من الذنوب، فيحبون لما فيهم من اإليمان

                                                 

النصرة والمحبة واإلكرام واالحترام، والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطنـا، فمـواالة            : يعرف الوالء بأنه  ) 1(
اإليمـان، محمـد نعـيم      : انظر،  وإظهار الود لهم، باألقوال، واألفعال والنوايا         الكفار تعني التقرب إليهم،     

، الوالء والبراء، محمد القحطـاني، دار طيبـة         109ياسين، دار عمر بن الخطاب للنشر، االسكندرية، ص       
 88هـ، ص1402للنشر، الرياض، الطبعة األولى، 

  89، الوالء والبراء، ص" بعد اإلعذار واإلنذار البعد والخالص والعداوة: " يعرف البراء بأنه هو)  2(
  10_ 9سورة الحجرات، آية ) 3(
 136 _ 134الوالء والبراء، ص :  انظر) 4(
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  .الف مللهم ونحلهموهم أهل الكفر على اخت، )1( من يبغضون جملة واحدة :الثالث

ألن األساس  ؛  وحقت في اهللا مواالتهم   ،   فإن أهل األيمان وجبت محبتهم     :فأما النوع األول  
�1�G�  � :ي اإلسالم هو اإليمان ،يقول سبحانه وتعالى      ـه العالقات ف  ـالذي تقوم علي   :% �(?�� �� � � �� � � �� �

 v�(? �0 ��!� I#J
 R �0 v-�&? �(� �� �� �� �� � �6 �� � � � � � � ��!,�" b,�b2 X,&� �3�!% �(? ��	
 .�(� �1�G� :%) � � � �� �� � � � � � �) �� � � � �� � � �� � � � 	 )2( ،

وان هـذا  ، فإن اهللا بين أن المحبة واأللفة والمودة حصلت بين هذه الفئة من الناس بسبب اإليمان 
لى األلفـة  فأبدل ما في قلوبهم من البغض إ، كان بعد أن كانت األحقاد والعدواة هي السائدة بينهم     


Otle  � :يقول تعالى ،  وهذه المحبة هي الباقية إذا زالت أنواع المحبة يوم القيامة         ،  )3(والمحبة  � �

:-�=
 e� �82 ®�( �3��% 
/x,0��� �� �� ��� � ¯ � � � � � �E � � �� 6	 )4(.  

 َأبِى ُأمامةَ  وعن  ،  )5( )َأوثَقُ عرى اإلِِيمانِ الْحب في اِهللا والْبغْض فيه        (:�يقول النبي   و
�     وِل اللَّهسر نقَالَ   �ع َل             (:  َأنَّهـتَكْماس فَقَـد ِللَّه نَعمو طَى ِللَّهَأعو ِللَّه غَضَأبو ِللَّه بَأح نم

انستكمل ،  بها يقوى ،  فإن محبة المؤمنين قرينة اإليمان    ،  )6()اِإليمولـذلك يقـول محمـد      ،  وبه ي
من نعمة اهللا على عباده المؤمنين أن جعل المحبة فيه هي الوشيجة العظمى بينهم،                 ":القحطاني

  .)7( " وهي المورد العذب الذي ينهلون منه جميعاً

 فأخبرنا عن الحب فى اهللا والـبغض فيـه          :فإن قال قائل   " :يقول ابن البطال رحمه اهللا      
 وما الدليل على ذلك ؟ : فإن قيل .رحمه اهللا هو قول مالك    ،   بل واجب  :أواجب هو أم فضل ؟ قيل     

 قال رسـول  :قال �عن أبى هريرة ،  رحمه اهللا  عن أبى صالح    رحمه اهللا   مارواه األعمش  :قيل
وال تؤمنوا حتى تحابوا أال أدلكم على ، تدخلون الجنة حتى تؤمنوا  والذى نفسى بيده ال   ( :�اهللا  

أال تـرى  ، فعليهم العمل به �هم النبي  وما أمر  )8()افشوا السالم بينكم  ،  أمر إذا فعلتموه تحاببتم   

                                                 

 153سيأتي تفصيل هذه الفئة في المطلب الثاني من هذا المبحث، ص : مالحظة) 1(
  66سورة األنفال، آية ) 2(
 2158تفسير الرازي، ص ) 3(
 67ة سورة الزخرف، آي) 4(
 حديث حسن : ، قال شعيب األرناؤط30/488،  18524: مسند أحمد، ح) 5(
: ، قال االلباني  4/510،  4681: سنن ابي داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه،  ح            ) 6(

 صحيح 
 220الوالء والبراء،  ) 7(
ال المؤمنون وأن محبة المؤمنين مـن اإليمـان     صحيح مسلم،  كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إ           ) 8(

 54، 54: وأن إفشاء السالم سبب لحصولها، ح
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فحق ،   جهد النية أن الناس لن يؤمنوا حتى يتحابوا ولن يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا              
 أقسم   هأن
  .)1( " على كل ذى لب أن يخلص المودة والحب ألهل اإليمان

 فـإن   �أال وهو طاعة اهللا     ،   فإن المسلم وضع لمحبة الناس ميزاناً      :وأما النوع الثاني    
، بعد القلب عنه بقدر بعده عن ربه      ،  وأما من ابتعد عن اهللا بالمعاصي     ،  يحبهم بقدر قربهم من اهللا    

وفجور وطاعة  ،  وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر       " :وفي هذا يقول ابن تيمية  رحمه اهللا         
واسـتحق مـن    ، استحق من المواالة والثواب بقدر ما فيه من الخيـر            ،  ومعصية وسنة وبدعة  

  فيجتمع في الـشخص الواحـد موجبـات اإلكـرام        ،  معادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر      ال
 كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال مـا            ،  فيجتمع له من هذا وهذا    ،  هانةواإل

  .)2( " هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، يكفيه لحاجته

وهـذا  ،  ولكن توبته ال توجب مودته    ،  قد ينال المغفرة  ،  بوقد قال بعض أن المذنب التائ       

),/�.  � :فقد قال سبحانه  ،  فإن المذنب حين يتوب يبدل اهللا سيئاته حسنات       ،  امر ال يصح بحال   �� �� � �

e� ���% e� ��	
 ]�" ��(
 w��(
 ��G�-� e� �lm �p� ��	
 �0 ��28� e� � � �� � � � � �D �� � � � � � � �� � �� � � � �� �� 6� �,(' ���� .0� ��&b� � � � � � � �� � � �� � �
�0�k? �G�6 �� � � �¹�,&�30 X,!� 8,Gf� M,0�!-(
 ]�� 5
/�(
 X( �2��� 6 � � � � � � �� � � �� � � � �� � �� � � � � �� �¹ t,F2 �,F2� .,0m� 5�,� .,0 e� 6 � � �� � � � � � �� � � �

 H��;," ���x!C ��	
 W8� �x(�\� ���ZE � �� � D� � D � �� � �� � � � � � � السيئة حسنة في حق مـن      فإذا كان الباري سيبدل     ،  	6

والمؤمن ،  فإن اهللا يحب التوابين   ،  فعلينا أن نبدل البغض الناتج عن هذا الذنب محبة ومودة         ،  تاب
  .)3(يحب من يحبه رب العالمين  

فإنه من السنة أن يخبر المسلم أخاه انه يحبه فـي اهللا            ،  فإذا حصلت المودة بين المؤمنين    

فإن في  ،  )4( )إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه      (قول     ي �فإن النبي   ،  وأن ال يكتم عنه ذلك    
  .)5(إخبار المحب حبيبه عن هذه المحبة سبب في زيادة األلفة وتأكدها 

  

  

                                                 

 9/238شرح صحيح البخاري، ابن البطال، ) 1(
 209 / 28مجموع الفتاوى، ) 2(
 457_ 454 / 3بيان الدليل على بطالن التحليل، ) 3(
 صحيح إسناده : ، قال شعيب االرناؤط28/408، 17171: مسند أحمد، ح) 4(
 119التيسير بشرح الجامع الصغير، ص: انظر) 5(
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  : مظاهر حب المؤمنين بعضهم بعضاً:ثانياً
 :اإليثار .1

 أن تنزله منزلة الخادم فتقوم بحاجته       : أدناها :ومواساة األخ ألخيه تقع عل ثالث مراتب      
 أن ترفعه   :وأعالها،   أن تنزله منزلة نفسك فتشاطره في مالك ومطعمك        :وثانيها،  لة مالك من فض 

فإن لم تقع أي منها معك فاعلم أنها مخالطة ، وتقدمه عليك، فتمنع نفسك لحاجة أخيك، على نفسك
 .)1(وليست صحبة أو محبة في اهللا 

كون مـع إخوانـه فـي       لي،  وال يبخل عليهم  ،  فالمؤمن يؤثر إخوانه على نفسه في الخير      
3G�  � :يقول سبحانه وتعالى  ،  المرتبة العليا من المواساة   ,� .,0 �K,��
� #
8,(
 
�O�,� .�/,(
�� �� � � �� � � � � � �� � � � � � �� �

,(� �3;�&? a2 ���kc�� 
���? �¬ M4�" �_#�8Z R ��8` e� �3!(� �4�_ .0 ���� � �� � � � � � � � � �  � � � � � � � �� �� � � � �� � � � �� � � �� � �� 6 � � � �� � ��,� �� � �
��,<G�=
 �,_ �x(�\� X;�& �7 ¶�� .0� MZ�@l �1� � � � � � � �� � � �� ��� � � � �� � � � �� � ) � � فإنهم لما أحبوا بعضهم حـصل      ،  )2(	 �

تَرى الْمْؤمنين في تَراحمهِم وتَوادهم وتَعـاطُفهِم       ( :قَاَل �ولذلك يقول المصطفى    ،  بينهم اإليثار 
، فإذا أحـب لنفـسه      )3() ا اشْتَكَى عضوا تَداعى لَه ساِئر جسده بِالسهرِ والْحمى        كَمثَِل الْجسد ِإذَ  

إني ألمر باآلية مـن     "  : � كما قال ابن عباس   ،  فضيلة أو شرف تمنى أن يكون ألخيه نظيرها       
وددت أن  "  :رحمه اهللا وقال الشافعي   ،  )4(" القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم         

 : رحمه اهللا    قال أبو سليمان الدارني   ،  )5("  منه شيء    الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي       
  .)6( " لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني الستقللتها له"

  : قائالً�وأنشد علي 

  ومن يضر نفسه لينفعك   ****  إن أخاك الحق من كان معك

  )7(شتت فيه شمله ليجمعك    ****   يب زمان صدعكومن إذا ر  

  
                                                 

 2/173احياء علوم الدين، : انظر) 1(
  9سورة الحشر، آية ) 2(
  1044، ص 6011: صحيح البخاري، كتاب  األدب، باب رحمة النَّاسِ والْبهاِئمِ، ح) 3(
 41 / 1فتح الباري، ابن رجب، ) 4(
 41 / 1المرجع السابق، ) 5(
 2/174حياء علوم الدين، ا) 6(
 2/430نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم، ) 7(
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 :التجاوز عن زالته .2

فـإن  ،  بل يتجـاوز ويعفـو    ،  فإن المسلم ال يقف ألخيه على كل زلة فيغضب ويخاصم         
بأن يتجاوز عما يكـدرها فتبقـى       ،  وسبب في صفاء المودة   ،  التجاوز عالمة على صدق المحبة    

  :وهما، ينهما الغزالي رحمه اهللاومما يعين على هذا أمران ب، العالقة قوية نقية

فتعلم انك إن عجزت عن قهر خـصلة الـسوء فـي          ،   أن تدرك ما في نفسك من العيوب       :األول
  .وأنتما في العجز مبتليان، فغيرك على ذلك قد يكون أعجز، نفسك

، فلو رمت كامل ال عيب فيه لـم تجـد         ،   أن تدرك أنه ال منزه عن عيب أو نقص إال اهللا           :اآلخر
وما عليك إال أن توازن بـين المحاسـن         ،  وما من رجل إال وله محاسن ومساوئ      ،  يخطئفالكل  

  .)1(كانت صحبته أولى ، فمن كثرت محاسنه، وتغلب بينهما، والمساوئ

أو تناسي األمر بالمعروف والنهي عـن       ،  ولكن هذا التجاوز ال يعني أبداً ترك النصيحة       
حصلت فإن مما تتركه في النفس أخطاء األخـوان         فإن  ،  ولكنه يعني أن ال تتبع العثرات     ،  المنكر

فلذلك كان التجاوز عن هؤالء أولى من غيـرهم         ،  في النفوس قد يعظم لعظم مكانتهم في النفس       
  .مع بيان الحق لهم، لقربهم من القلب

  :لبون بسكوتيناونحن أمام هذه الزالت مط

، ى سهو او نسيان أو جهـل      ويحمل األمر عل  ،   فيجب إحسان الظن بالمسلم    : سكوت القلب  :األول

)�. �k,� �فإن اهللا يقول ، وال تظن بأخيك إال خيرا ®�% ��) � � �D � �� � َأن  �عن َأبِى هريـرةَ  و، )2( 	  �

   وَل اللَّهسقَالَ  �ر :)     يثدالْح َأكْذَب الظَّن فَِإن الظَّنو اكُمفإن الظن تهمة تقع في القلب بال       ،  )3(( ِإي
، وليس الظـن المنهـي   )4(وإنما تكون بإلقاء الشيطان في النفس فتقع الفرقة بين المسلمين        ،  لدلي

ولكنها التهمة التي تستقر في النفس فتـدفع إلـى          ،  عنه هنا هو الخاطرة التي تخطر على القلب       
وإن ،  ونجا أخوه منه  ،  لنجا قلبه ،  فإنه إن وقع في نفسه شيء فدفعه      ،  البحث في عورات المسلمين   

ولهذا عليـه  ، طلق العنان لظنه وقع منه الفعل المذموم فتحسس عورته وتجسس عليه في خلوته         أ
  .أن يسكت قلبه ولسانه

                                                 

 2/177احياء علوم الدين، : انظر) 1(
 12سورة الحجرات، آية ) 2(
 .صحيح: ، قال االلباني4/532، 4917:  باب فى الظن، ح، سنن أبي داود، كتاب األدب) 3(
محمد شـمس    ، عون المعبود شرح سنن أبي داود      1/819ناوي،  التيسير بشرح الجامع الصغير، الم    : انظر) 4(

 13/177هـ، 1415الطبعة الثانية، ، الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، بيروت
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فيبغـضه  ،  وتزدري فعلـه  ،  فتنهش عرضه ،   فال تفضح أخاك أمام الناس     : سكوت اللسان  :اآلخر
��e  � :يقول تبـارك وتعـالى    ،    عنها  �فهذه غيبة نهى اهللا ورسوله      ،  الناس لزلة وقفت عليها    �

 5
�,� ��	
 �� ��	
 
�,-�
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�!"#) �� 	 )1(  

اهللا ورسوله   " :قالوا )؟ أتدرون ما الغيبة   ( : قال  �أن رسول اهللا     �ن أبي هريرة    وع
إن كان   ( :قال،  " ؟    أفرأيت إن كان في أخي ما أقول        ":قيل )ذكرك أخاك بما يكره   ( :قال،  "أعلم  

ويلحق بسكوت اللسان ترك ما يوجبـه    ،  )2( )وإن لم يكن فيه فقد بهته     ،  فيه ما تقول فقد اغتبته    
  )3(.أو تحريض عليه من غير بينة أو دليل، أو مقاطعة، الظن السيئ من فعل تحسس أو تجسس

ومن يسعون إلى فضح إخوانهم يقول اهللا وتعـالى         ،  كل حال مأمورون بالستر   ونحن في   

	��  � :لهم� A�,l©
� �!&8,(
 R �!(? 5
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��,FG�� e ��,&?� �G��� � � � �� �� � �� �� � لـم   ويا معشر من أسلم بلـسانه     ( : قائالً �، ثم ينادي عليهم النبي      )4( 	�
ال تتبعوا عوراتهم فإنه مـن تتبـع         و ال تعيروهم  و ال تؤذوا المسلمين  ! يدخل اإليمان في قلبه     

  )5()لو في جوف رحله ومن تتبع اهللا عورته يفضحه وعورة أخيه المسلم يتتبع اهللا عورته

 :يقول تبارك وتعالى، فهذه شيمة أهل اإليمان، والمغفرةوبعد الستر نحن مطالبون بالعفو  
� �!,"# #�,�$ ��	
� ��( ��	
 ���� �? ��� e? 
�<�@!(� 
���!(�) � ) � � � � �� � �� � �� �  � � � � �� �� � �� �� ��  فالعفو شيمة المحب    ،  )6( 	 �

  .مع أحبابه

  :النصيحة .3

فإنه ال يجـوز أن   ،  لغيروإنما تنبع من محبة الخير ل     ،  النصيحة حق للمؤمن على المؤمن    
 قَاَل رسـوُل    : قَالَ  � عن تَميمٍ الدارِى  ف،  رـى الخي ـيرى المسلم أخاه على سوء ثم ال يدله عل        

                                                 

  12سورة الحجرات، آية ) 1(
 1042، ص 2589:  صحيح مسلم، كتاب  البر والصلة واآلداب، باب  تحريم الغيبة، ح) 2(
  177-2/176 علوم الدين، احياء: انظر) 3(
 19سورة النور، آية ) 4(
، وصححه االلباني في الجامع     13/75،  5763: صحيح ابن حبان، كتاب الحظر واإلباحة، باب  الغيبة، ح         ) 5(

 1359الصغير، ص
 22سورة النور، آية ) 6(
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  ةُ   (:�اللَّهيحالنَّص ينالد ةُ  ،  ِإنيحالنَّص ينالد ةُ  ،ِإنيحالنَّص ينالد قَالُوا ،)ِإن :    وَل اللَّهسا ري ن؟ ِلم  

، )1() وعـامتهِم  ،   وَأِئمة الْمسلمين  ،   وعامتهِم ،  وَأِئمة الْمْؤمنين ،   ورسوِله ،  وكتَابِه،  ِللَّه( :قَاَل
يقول علي بـن أبـي   ،  اـرفون به ـوقد أدرك المسلمون أهمية النصيحة فصارت حالهم التي يع        

متوادون ،  إن المؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض      " :م واصفاً حال المؤمنين فيما بينه     �طالب    
 إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأوالدنا        ":كان الحسن يقول  ولذلك  ،  )2( " وإن بعدت ديارهم وأبدانهم   

  .)3( " ألن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا باآلخرة

فكمـا تكـون   ،  المالوحاجة المسلم إلى من يرشده إلى الخير ليست بأقل من حاجته إلى   
وقد يظن البعض أن النـصيحة تقتـضي ذكـر          ،  تكون بالنصيحة وتعليم الخير   ،  المواساة بالمال 

، الذين ال يدركون قيمة النصيحة، فإن هذا إنما يحصل عند الحمقى، وهذا يوحش القلوب، العيوب
إلى أخيه عيوبـه    رحم اهللا أمرًأ أهدى      ": يقول �وقد كان عمر    ،  أما العقالء فإنهم يفرحون بذلك    

كأنما يدلك على حية توشـك أن تلـدغك         ،  ألن من يدلك على عيب فيك     ،  ، فدعا له بالرحمة   )4("
  .)5(وتذهب الحسنات ، تميت القلب، وكذلك العيوب فهن المهلكات في الدنيا واآلخرة، فتقتلك

، يكـون فليختر كل منا على أيهمـا       ،  وخلق المكذبين بغض هذه النصيحة    ،  فخلق األنبياء النصح  

يقول تعالى عن صالح   : �  ��� e .�(� ��( v<@&� s# M(�C# ����G%? 8-( ]�� �� W���  � � � � � D � �� �� � � � � � �� � � � �� � � � �� � �� � � �� � �

:<Z��(
� � � � 	) 6(  

 :الدعاء .4

عنـد  ، دعوة المرء المسلم ألخيه بظهر الغيـب مـستجابة   ( : يقول �كان رسول اهللا      
فدعاء المسلم  ،  )7( ) بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل        رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه     
                                                 

  صحيح حديث: ، قال األلباني4/441، 4946: سنن أبو داود، كتاب  األدب، باب النصيحة، ح) 1(
، 14156: خالفـة الخلفـاء، ح    :بـاب ،  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،، كتاب الخالفة مع االمارة         ) 2(

5/657 
 2/176إحياء علوم الدين، ) 3(
خالد السبع العلمـي،   ، فواز أحمد زمرلي: سنن الدارمي،  عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق  ) 4(

 1/65 هـ، 1407 بيرو ت، الطبعة األولى، –دار الكتاب العربي 
 2/182انظر احياء علوم الدين، ) 5(
 79سورة األعراف، آية ) 6(
صحيح مسلم، كتاب  الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب  فضل الـدعاء للمـسلمين بظهـر الغيـب،                   ) 7(

 1094، ص 2733:ح



 محبة العباد وعالقتها بالوالء والبراء

          

 154 

 الفصل الثالث

والخـالص ال   ،  ألخيه مستجاب في الغيب مظنة إخالصه في دعائه وبعده عن التملق والتظاهر           
فيطمئن لكون الملك يأمن على دعائه فيكون قريبـاً           ،  ثم في الحديث تطمين وتنبيه    ،  يرد عند اهللا  
لذلك كان هذا مما ينفع المـؤمن       ،  يأمن على دعوته فال يدعو بشر     ويتنبه أن الملك    ،  من اإلجابة 

  .)1(بأن يثيب الداعي ويرحم المدعو له 

والشريعة حثت على أن يدعو المسلم      ،  �الدعاء لإلخوان عالمة صدق محبتهم في اهللا          
فال تتخيـل  ، وتمكين الصالت بينهم، وتوثيق عرى المحبة ،  ألخيه لما في ذلك من تصفية القلوب      

، ثم يؤيذيه في الـصباح    ،  ان أحداًً قائم في الليل ساجداً أو راكعاً يدعو اللهم اغفر ألخي وارحمه            
فـال  ،  كان الترغيب أن يدعو المسلم لسائر المسلمين والمـسلمات        ،  ولما كانت فوائد الدعاء جمة    

للمسلم و، ولكن يعمم لكل المسلمين فينال األجر العظيم، يقصر الدعاء على نفسه أو من يحب فقط
� %!�,� ����  : أسوة حسنة حين دعا فقـال      
في نبي اهللا نوح     ,li .,=� �8,(
�(� � �,�$
 5# � � � �� � � � �� � � � � � � D� � �� � �

 
#�� e� :=��(
 ib� e� H��0c=
� :�0cFG(� ��0c06 � �� � � �� � � 6� �� � ��� � � � � � � �� � � � ��� ����� )2( ,  

، )3(" أنـا سـاجد    و من إخواني إني ألدعو لسبعين " : يقول � كان أبو الدرداء  ولذلك  
 وأين مثل األخ الصالح أهلـك يقتـسمون          ": يقول  رحمه اهللا  وكان محمد بن يوسف األصفهاني    

ميراثك ويتنعمون بما خلفت وهو منفرد بحزنك مهتم مما قدمت وما صرت إليه يدعو لك فـي                 
  .)4(" ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى 

  :إفشاء السالم .5

يقـول  ، الخ كان العالج في افشاء الـسالم     . .راض القلوب من الحسد والضغينة    أمام أم         
دب إليكم داء األمم الحسد والبغضاء هي الحالقة ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق              ( :�النبي  
وال تؤمنوا حتى تحابوا أفال أنبئكم بما       ،  والذي نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا       ،  الدين

                                                 

علـي حـسين    : الرحمن ابن الجوزي، تحقيق   كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبد         : انظر) 1(
  ، مشارق االنوار على صحاح اآلثار،  1/415م، 1997 -هـ 1418 - الرياض -البواب، دار الوطن 

 24/313، مجوع الفتاوى 1/331القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، المكتبة العتيقة، 
  28سورة نح، آية ) 2(
، محمد بن محمد بن علي بن همام بن راجي اهللا بن سرايا بن داود، تحقيق               سالح المؤمن في الدعاء والذكر    ) 3(

 122 م، ص1993هـ 1414محيي الدين ديب مستو، دار ابن كثير،  بيروت، 
 186 / 2إحياء علوم الدين، ) 4(
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)1( ) أفشوا السالم بينكم   يثبت ذاكم لكم ؟   
ال تدخلون الجنة حتى تؤمنـوا وال       ( :�يقول النبي   ،  

  .)2(  "أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم، تؤمنوا حتى تحابوا

 باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون وأن :قولهولذلك بوب النووي للحديث ب
، داللة على أن المحبة من اإليمان، أن إفشاء السالم سبب لحصولهامحبةالمؤمنين من اإليمان و

  .وأثره في كسب القلوب، مما يبين أهمية السالم، وأن السالم يحققها

وقد خص السالم بالذكر ألنه سبب في سالمة القلب وعالمة على خلـوه مـن التنـافر                         
وتـزرع المـودة    ،  تي تؤلف القلوب  والسالم في مطلع األمور ال    ،  والقرب من اآلخر  ،  والتباغض

   .)3(وإفشاؤه يمكن األلفة بين عامة المسلمين ، فيها

  :ولقد أحسن القائل
  )4(ود فيزرعه التسليم واللطف    ****   قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم

  :الهدية .6

 :�ولذلك يقول النبي ، وتورث الحب في نفس المهدى إليه، الهدية عالمة على الحب
 : وفي رواية أخرى)6() تَهادوا، فَِإن الْهديةَ تُذْهب وغَر الصدرِ( :�، ويقول )5( )بواتهادوا تحا(

  .)7() فإنه أود لما بينكم؛ تبادلوا بينكم! يا بني(:  قال � عن أنس

، ولكنها تعبير عن المحبة   ،  فالهدية ليست منة  ،  وتنفي سخائم الصدر  ،  الهدية تؤلف القلوب  
  )8( .ا تقع من القلب موقعاً ال يخفى على أحدلذلك فإنه

                                                 

، وقـال أبـو     4/664،  2510: ، ح 56سنن الترمذي، كتاب  صفة يوم القيامة والرقائق والورع، بـاب              ) 1(
 حديث صحيح : عيسى

اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون وأن محبة المؤمنين من اإليمـان               : صحيح مسلم،  كتاب   ) 2(
 54، ص54: وأن إفشاء السالم سبب لحصولها، ح

 ) 7/383( ، تحفة األحوذي،  )71ص (، الديباج على مسلم 1/361صغير، التيسير بشرح الجامع ال: انظر) 3(
 )128 / 6(يد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، التمه) 4(
 حديث حسن :  قال األلباني235، ص  )463/594: (صحيح األدب المفرد، االلباني، باب قبول الهدية، ح) 5(
 حديث حسن : ، قال شعيب األرناؤط15/141مسند اإلمام أحمد، ) 6(
حـديث  : ، قـال األلبـاني    235، ص    )463/594(: صحيح األدب المفرد، االلباني، باب قبول الهدية، ح       ) 7(

 صحيح اإلسناد
،  )5/198( ، فتح الباري،    )3/258(، تحفة األحوذي،     )928ص  (التيسير بشرح الجامع الصغير،     : انظر) 8(

الرابعة : سبل السالم، محمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة             
  )3/93( م، 1960/ هـ1379
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وروح بمـا   ،   قلب بما فيه من اإليمان     :ابن آدم مقسوم عن ثالثة أجزاء      " :يقول المناوي 
والروح إلى  ،   فاإليمان يدعو إلى اهللا    ،  ونفس بما فيها من شهوة العصيان     ،  فيه من طاعة الرحمن   

 وحظ النفس باق  ،   باإليمان والروح بالطاعات    فالقلوب تتآلف  ،  والنفس إلى البر والنوال   ،  الطاعة
   .)1( "فإذا تهادوا تمت األلفة ولم يبق ثم حزازة

 رد هدية المشرك �لكن رسول اهللا ، ألن ذلك يورث الضغينة في النفس، والهدية ال ترد
 � فَقَاَل النَّبِى ،  "الَ " : فَقُلْتُ، )َأسلَمتَ ؟( : نَاقَةً فَقَاَل �عن عياضِ بنِ حمارٍ قَاَل َأهديتُ ِللنَّبِى ف
)ينشْرِكالْم دبز نوقد بين بعض العلماء سبب هذا الرد بأن الهدية لها )2( )ِإنِّى نُهِيتُ ع ،

   )3( ان يكون في نفسه ميل لمشرك فردها عليه �وال يجوز للنبي ، موضعها من القلب

  ولقد أحسن القائل

  ي قلوبهم الوصاالـولد فـت    ****    ضـعم لبـهدايا الناس بعضه
  )4(وتكسوهم إذا حضروا جماال   ****     وتزرع في الضمير هوى وودا

  : الوفاء واإلخالص .7

ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلـى المـوت           " :- رحمه اهللا    -يقول الغزالي           
آلخرة فإن انقطع قبل الموت حـبط       وبعد الموت مع أوالده وأصدقائه فإن الحب إنما يراد ل         ،  معه

  )5( " العمل وضاع السعي

، فإنه إنما أحبه هللا، فال يتغير الود بتغير متاع الدنيا على المحبوب، إن الوفاء سمت المؤمن       
دل هذا علـى لـؤم   ،  ولم يحبه لمنصبه أو جاهه فإن تغيرت األحوال مع األحباب بتغير األموال           

ولقد أحسن الـشاعر  ، ألن صاحب الطبع الكريم يكرم من أكرمه ،  الرجل وكذب دعواه في الحب    
  :حين قال

  )6( من كَان يْألَفُهم في الْمنْزِل الْخَشنِ   ****   ِإن الكرام ِإذَا ما َأيسروا ذَكَروا
                                                 

 هــ    1415 لبنان الطبعة االولى     -فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، دار الكتب العلمية بيروت         ) 1(
 357 / 3 م، 1994 -

 ، قال االلباني صحيح 3/138، 3059سنن أبي داود، كتاب  الخراج،  باب  في اإلمام يقبل هدايا المشركين، ) 2(
شعيب األرناؤوط، محمد زهير الشاويش،، المكتـب       : عود البغوي، تحقيق  شرح السنة، حسين بن مس    : انظر) 3(

 6/109 م، 1983 - هـ 1403الثانية : اإلسالمي،  بيروت، الطبعة
 )19 / 21 (-التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) 4(
 2/187احياء علوم الدين، ) 5(
 3/83المرجع السابق، ) 6(
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ألنهـا كانـت مـن      ؛   امرأة عجوز  �فقد أكرم الرسول اهللا     ،  الوفاء ثمرة الحب الصادق   
امـرأة فـأتي     � دخلت على رسول اهللا      : قالت  � عن عائشة ف،  � خديجة   صويحبات زوجته 

 يا رسول اهللا ال تغمر يديك       : بطعام فجعل يأكل من الطعام ويضع بين يديها فقلت          �رسول اهللا   
إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد أو حفـظ العهـد مـن                ( : �فقال رسول اهللا    

 �وسبب هذا الوفـاء هـو حبـه         ،  �شيء إنما يدل على وفائه      فهذا إن دل على     ،  )1( )اإليمان
  .�لزوجته خديجة 

 هـذه   �وقد بين رسـول اهللا      ،  والبد أن تخلص المحبة من كل شائبة تعكر هذه المحبة         
، ال تباغضوا( : قال �أن رسول اهللا   �س بن مالك    ـفعن أن  ،  ونهانا عن اإلتيان بها   ،  الشوائب

) وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث       ،  نوا عباد اهللا إخوانا   وكو،  وال تدابروا ،  وال تحاسدوا 
ويؤكد على هذه المعاني ،  أن السبيل هو التآخي ويكون بترك هذه األمور وما شابهها�فبين ، )2(

 وأن تخلص   ،  وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من األغراض        " :محمد الغزالي حين يقول   
  .)3( " وهذا هو معنى الحب هللا. فى طريق اإليمان واإلحسان  وأن تولد وتكبر، ه الحقـلوج

                                                 

 1/16، صححه الحاكم في مستدركه، 14 / 23المعجم الكبير، ) 1(
، 2559: تحـريم التحاسـد والتبـاغض والتـدابر،  ح        : صحيح مسلم، كتاب البر واألدب والصلة، بـاب       ) 2(

 1983ص
 186م، ص 1980هـ، 1400خلق المسلم، محمد الغزالي، دار القلم، بيروت، ) 3(
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   : ثمرات حب المؤمنين بعضهم بعضاً:ثالثاً
 جعل �ن اهللا فإ، ب العبد نال من الخير الكثير لو تحققت في قل�إن المحبة في اهللا 

   :ومن هذه الثمرات التي يجنيها المسلم بهذه المحبة، لهذه المحبة أجرا عظيماً

  :����اهللا محبة . 1

أي أنه يحب ، فإنه إنما يحب من أطاع ربه،  محبة العبد للناس فرع عن محبته لربهإن
بة ححينها ينال العبد محبة أعظم وهي م، ألنه يقربه من ربه؛ رب منهـويتق، هـالعبد لطاعت

المتجالسين  و، وجبت محبتي للمتحابين في:تعالى وقال اهللا تبارك( :�يقول النبي ، �اهللا 
و فيو،المتزاورين في هنا كانت ألناس تحابوا فيه فدفعهم �ومحبة اهللا ، )1( )المتباذلين في 

ولذلك كان من كرم اهللا سبحانه أنه يرسل الملك ، الحب إلى العمل الصالح من الزيارة والبذل
أن رجال زار أخاً  له (:  قال�عن النبي  �عن أبي هريرة ف، الكريم بالبشارة إلى هذا المحب

 :  أين تريد؟ قال: فلما أتى عليه قال،  فأرصد اهللا له على مدرجته ملكاً، ي قرية أخرىف
غير أنى أحببته ،  ال:قال،  هل لك عليه من نعمة تربها ؟:قال، أريد أخاً لي في هذه القرية

  ولعل أقربهما إلى)2( ) فإني رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه:قال، ����في اهللا 
 أن رسول اهللا � أنس والدليل على ذلك ما ذكر، اهللا وأحبهما إليه يكون ألشدهما حباً لآلخر

  .)3( )ما تحاب رجالن في اهللا إال كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه( :  قال�

  :االستظالل بظل العرش. 2

 ن أي:إن اهللا تعالى يقول يوم القيامة( : � قال رسول اهللا :قال  �عن أبي هريرة 
شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، قال)4( )المتحابون بجاللي ؟ اليوم أظلّهم في ظلّي يوم ال ظّل إالّ ظلّي

تعظيمه  وبجالل اهللا ؟ تنبيه على ما في قلوبهم من إجالل اهللا  أين المتحابون:فقوله" :رحمه اهللا
ضعف اإليمان بذلك يكونون حافظين لحدوده، دون الذين ال يحفظون حدوده ل          و ،مع التحاب فيه  

.   " في قلوبهم
(5)  

                                                 

  2/349ب والترهيب، ، صححه األلباني في صحيح الترغي36/445، 22131: مسند أحمد، ح) 1(
 1988 / 4،  2567: صحيح مسلم، كتاب  البر والصلة واآلداب، باب  في فضل الحب في اهللا، ح) 2(
 1/449، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة، 6/499، 8631: شعب اإليمان، ح) 3(
 4/1988، 2566: صحيح مسلم، كتاب  البر والصلة واآلداب، باب  فضل المحبة في اهللا،  ح) 4(
  10/83مجموع الفتاوى، ) 5(
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سبعة يظلهم اهللا تعالى يوم ال ظـّل  (:  � قال رسول اهللا : قال � وعن أبي هريرة 
رجالن تحابـا    و ،قلبه معلّق بالمساجد   رجل و ،شاب نشأ في عبادة اهللا     و ، إمام عادل  :إال ظله 

  .    )1() تفرقا عليه وفي اهللا اجتمعا عليه

  :استكمال اإليمان. 3

ومن حققها ، وسبب في كماله، هاا أوثق عر:بط المحبة باإليمان ارتباطاً وثيقاً فهيترت  
  :وبيان هذا التالي، واإليمان حلو المذاق، ذاق وجد طعم اإليمان

 :أوثق عرى اإليمان −

ومعنى الحديث ، )2( )َأوثَقُ عرى اإلِِيمانِ الْحب في اِهللا والْبغْض فيـه  (:�يقول النبي      
من أكثر أمور اإليمان قوة وثباتاً  وذلك؛  ألن األوثـق فـي              ،  ن المحبة في اهللا والبغض فيه     أ

فهي كعروة القميص تثبت    ،  وكذلك العروة تقال لما يستمسك به ويعول عليه       ،  اللغة هو المحكم  
 وكذلك اإليمـان    )3(،  فال ينفصم ما يوضع فيها عن بعضه البعض حتى يقطع طرفه          ،  ما فيها 

 .داخالن ال ينفصم أحدهما عن اآلخروالمحبة مت

؛ فال يستطيع الشيطان حل عقالها، الرتباطها باإليمان، وقد كانت المحبة أوثق العرى    
وبالتالي ،  وضررهالشيطانمن كيد  المؤمن يحفظ فاهللايقدر على المؤمن ، ألن الشيطان ال
وثيقة عرى على دل ذلك ، وأبغضك المنافق، وفي المقابل إذا أحبك المؤمن، يحفظ هذه المحبة

  .)4( إيمانك

معلُوم َأن الْمحبةَ والْمودةَ الَّتي بين الْمْؤمنين إنَّما تَكُـون           " :يقول ابن تيمية رحمه اهللا        
 فَالْحب ِللَّـه    ،  بغْض في اللَّه  والْ، فَِإن َأوثَقَ عرى الِْإيمانِ الْحب في اللَّه      ، تَابِعةً ِلحبهِم ِللَّه تَعالَى   

 يدحاِل التَّوكَم ن؛ مكرش اللَّه عم بالْح5( " و(.  

  

                                                 

 239، ص 1423: صحيح البخاري، كتاب  الزكاة، باب الصدقَة بِالْيمينِ، ح) 1(
، الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي     : تحقيق،  مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود        ) 2(

 - هــ    1419،  األولـى : مية بدار هجرالطبعة  بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسال      
 431، صححه األلباني في الجامع الصغير، ص 2/110، 783:  م، ح1999

  )640ص( ، التيسير بشرح الجامع الصغير، )3/90( ،  )2/955( فيض القدير، : انظر) 3(
  77 – 2/76قوت القلوب، : انظر) 4(
 454 / 3بيان الدليل على بطالن التحليل ) 5(
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  :استكمال اإليمان −

 ،  أن هذا المحبة في اهللا والبغض فيه سبب في استكمال اإليمان�فقد بين رسول اهللا   
من َأحب ِللَّه وَأبغَض ِللَّه وَأعطَى ِللَّه ومنَـع         ( :ه قَالَ  َأنَّ  �ن رسوِل اللَّه     ع � عن َأبِى ُأمامةَ  ف

   انَل اِإليمتَكْماس فَقَد هذا  ىومعن " :يقول في هذا الحديث ابن رجب حنبلي رحمه اهللا        ،  )1( )ِللَّه 
ـ                  اهرا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها هللا فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنـا وظ

ويلزم من صالح حركات القلب صالح حركات الجوارح فإذا كان القلب صالحا ليس فيـه إال                
إرادة اهللا وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إال فيما يريده اهللا فسارعت إلى ما فيـه رضـاه                   

  .)2( " وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك

 :حالوة اإليمان −

عـن  ، فيجد اإليمان حلو المـذاق  ،   هذه المحبة في اهللا تُوجد طعم اإليمان في القلب         إن    
َأن يكُون اللَّـه ورسـولُه       ، ثَلَاثٌ من كُن فيه وجد حلَاوةَ الِْإيمانِ      ( : قَالَ � عن النَّبِي    �َأنَسِ  

وَأن يكْره َأن يعود في الْكُفْـرِ كَمـا   ، رء لَا يحبه ِإلَّا ِللَّه    وَأن يحب الْم  ،  َأحب ِإلَيه مما سواهما   
أي أنه لـم  ، )أن يحب المرء ال يحبه إال هللا( �فالشاهد هنا قول  ،  )3()يكْره َأن يقْذَفَ في النَّارِ    
ويـداوم  ،  هاومعنى الحالوة أنه يجد اللذة في الطاعة فيتحمـل مـشقت          ،  يحبه لغرض من الدنيا   

، فتدفع المرارات التي تعرض عليه في طريقـه ، والحالوة هنا تحسن اإليمان في القلب ،  عليها
لذلك يجد المحب في اهللا حين البذل إلخوانه لذة         ،  فيكون منشرح الصدر مطمئن القلب باإليمان     

فإن المـريض   ،  وفي الحديث تلميح بقصة المريض الصفراوي والصحيح      ،  تشبه اللذة الحسية  
ومن هنا فإن المؤمن    ،  أما الصحيح فيجده حلو المذاق    ،  - وهو العسل    -يجد العسل مر المذاق     

  )4(بتحقيقه للمذكورات في الحديث ، يجد الحالوة بقدر صحة قلبه

 ، واطمأنت بـه نفـسه    ،   معنى الحديث صح إيمانه     " : رحمه اهللا  عياض القاضي   وقال    
بشاشته   ومخالطة ،  ونفاذ بصيرته ،  بوت معرفته الن رضاه بالمذكورات دليل لث    ،  وخامر باطنه 

                                                 

، صـححه  4/345، 4683:  سنن ابو داود، كتاب السنة، باب  الدليل على زيادة اإليمان ونقـصانه،  ح   )1(
 1/1091األلباني في الجامع الصغير، 

 76جامع العلوم والحكم، ص ) 2(
 11، ص 16: صحيح البخاري، كتاب االيمان، باب  حالوة اإليمان، ح) 3(
،، فتح الباري، ابن حجـر،       )7/312( ، تحفة االحوذي،    1/937التيسير بشرح الجامع الصغير،     : انظر) 4(

)1/60  (  
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 فكذا المؤمن إذا دخل قلبه اإليمان سهلت عليه الطاعـة  ، الن من رضي أمرا سهل عليه ،  قلبه
  )1( )ولذت له

خاتمة مراحل تـسبقه فـى   ،  اهللا ولما كان الحب في     ":يقول محمد الغزالي  رحمه اهللا     
كان فيض هذا   ،   من أنضجتهم حرارة اإلخالص    ال عند وكانت ثمرته ال تبدو إ     ،مراقى اإليمان 

ولعل بعض هذا الجزاء أن ال يجد اإليمان        ،  )2( " يستحقان أجل الجزاء  ،  الحب دليل كمال ونقاء   
  .فيتمسك به وال يتركه، طعم اإليمان حلواً

  :الجنة. 4

سعى فـي هـذه     ،  ر الطرق إلى الجنة لو أن اإلنسان وعى هذا        صق الحب هو أق   يطر
  .)3( )ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا( :�النبي يقول ، الطريق

بل إنها سترفعه إلى درجة عظيمـة       ،  تضمن لصاحبها مجرد الدخول   وهذه المحبة لن             
إن من عباد اهللا عبادا ليسوا بأنبيـاء        ( :�ي  ـ النب  يقول  �ريرة  ـفعن أبي ه  ،  يغبط عليها 

 هم قوم تحابوا بنور اهللا مـن        :الـم ؟ ق  ـ من هم لعلنا نحبه    :يغبطهم األنبياء والشهداء قيل   
 ال يخـافون إذا خـاف       ،  ى منابر من نور   ـور عل ـوههم ن ـوج،  ابـغير أرحام وال انتس   

��� ?�)!�Oأَلَا    � :ثم قرأ ،  زن الناس ـ وال يحزنون إذا ح    ،  الناس � � � � � � �,_ e� �3!,G2 *�l e ��	
 � � �� � � �� �� � ) �
��,&b�� � � � وأمـنهم  ، وكسا وجههم حلل النور، فاهللا جعل للمتحابين فيه منابر من نور، )5( ) )4(	 �

أوليـاء  (  �ولهذا المنزلة الرفيعة يغبطهم األنبياء والشهداء، ولذلك سماهم النبي          ،  يوم النشور 
 شيخ اإلسالم ابن تيميـة   قالوفي هذا الحديث ، فانتفى عنهم الخوف والحزن يوم القيامة، )اهللا

 بجالل اهللا ؟ تنبيه على ما فـي قلـوبهم مـن إجـالل اهللا      أين المتحابون:فقوله" : اهللا رحمه
بذلك يكونون حافظين لحدوده، دون الـذين ال يحفظـون حـدوده             و ،تعظيمه مع التحاب فيه   و

  )6(.لضعف اإليمان في قلوبهم

                                                 

 51 / 1الديباج على مسلم، ) 1(
 157خلق المسلم،  ) 2(
صحيح مسلم،  كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون وأن محبة المؤمنين من اإليمان                  ) 3(

 54، ص 54: وأن إفشاء السالم سبب لحصولها، ح
 62سورة يونس، آية ) 4(
، قـال شـعيب     2/322،  573: صحيح ابن حبان،، كتاب البر واإلحسان، باب الصحبة والمجالسة،  ح          ) 5(

 حديث إسناده صحيح : األرنؤوط
 10/83مجموع الفتاوى، ) 6(
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  : محبة المؤمنين للمشركين:المطلب الثاني
ونحن فـي كـال     ،  فقد أمرنا أن نبغض آخرين    ،   كما أمرنا أن نحب أقواماً     �إن اهللا   

فأما من ُأمرنا بحبهم فهم    ،  متعبدين له بذلك  ،  �متبعين أمر اهللا    _ الحب أو البغض    _ الحالتين  
  :ويتعلق ببغض الكافرين مسائل عدة منها، وأما من أمرنا ببغضهم فهم أهل الكفر، أهل اإليمان

  :بل المؤمنينق حكم محبة المشركين من :أوالً

ومما يدل عليه قول اهللا  تبـارك        ،   تجوز مودته  وال،  الواجب في حق المشرك بغضه    

  � :وتعالى�&�,� �,(� X(�,C#� ��	
 i�," .,0 ��i
�,� �,l©
 ]�,!(
� ��	�,% ���0c� �0�� 8j e� �� � � � � � � �  � � � �� � �� � � � � � 6� � �� �� �� �� �� � �

�? �[
�l� �? �_O��%? �? �_O�%m� � � � � � � � �� � � �� � � �� �� � � X,�0 ¦��,% �_8,�?� �K��
 �1�G� R >�� �x(�? ��y�2 � � � � �� � � �� � �E � � � � �� � �� � � �� � �� � �� � � �
 �,x(�? X,�2 
�,L#� �3�,2 ��	
 µ# �,3!� .�8,(�l #�,[J
 �,3�� .0 ��j H��4 �3Gl8��� � � � � � � � E �� �� � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � �� � � �� � � � �� ��

��	
 5b" �� e? ��	
 5b"� �� �� �� � � ���,<G�=
 �_ � � �� � ��  أن يجتمع في القلب اإليمان مـع  �فنفى اهللا ، )1( 	 �
إذاً فاألصل أن المؤمن ال يجتمع فـي        ،  فإذا حصلت هذه المودة نفت اإليمان     ،  مودة المشركين 

 .)2(لوازم اإليمان فإن هذا من ، قلبه حب اهللا ومودة الكفار

لدم والقرابة هذه تتقطـع عنـد حـد         فروابط ا  " :وفي هذا يقول سيد قطب رحمه اهللا            
 لواء اهللا ولواء    : إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين            ،  اإليمان

 والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين ال تكون هناك حرب بين             ،  الشيطان
رب والخصومة فقد تقطعت     فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والح      ،  حزب اهللا وحزب الشيطان   

 ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم        ،  تلك األواصر التي ال ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد        
 وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيـد بـن          ،  وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن       ،  بدر

ين من عالئق    متجرد ،  وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم       ،  عمير
وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تـصور الـروابط          ،  ن والعقيدة ـرة الدي ـ آص دم والقرابة إال  ـال

  .)3(" والقيم 

                                                 

  22سورة المجادلة، آية ) 1(
،  )484ص  ( لـسعدي   ، تفسير ا   )260 /17( ، تفسير القرطبي،     )1/4439( تفسير الرازي،   : انظر) 2(

عبد الرزاق المهـدي،    : تفسير الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق         
 )4/496( ، دار إحياء التراث العربي،  بيروت 

 155 / 7في ظالل القرآن، ) 3(
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  � :ويقول سبحانه وتعالى      �(�,� '� X,�0 .�/,(
� �!_
�%� R M�;" A�C? ��( v&�� 8�� � �� ) �� � � � � � � �� � � �� � � � �) � � � �
� ���,,0 Om�,,% �,,&� �30�,,-(� � �� � �� �� � � �� � � � A�
8,,�(
 ���,,!%� �,,��!% 
8,,%� �,,�% �,,&��� ��	
 ��i .,,0 ��8,,�� �,,¬� � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � �� � � � � �� �

�8,"� ��	�% 
��0c� ��" 
8%? O���(
�� � � � � � �� � � �� � � 6 � � � � � ومن كان 
فنحن مأمورون بالتأسي بإبراهيم ، )1( 	 
، فالبغض عليهم بالقلوب، والبغضاء لهموإظهار هذه العداوة  ،  معه في تبرأهم من قومهم الكفار     

  )2( .حتى يؤمنوا باهللا وحده ويتركوا ما كانوا عليه من الكفر، والعداوة لهم باألبدان

   :وعدم حبهم ومن ذلك، وقد بين جماعة من العلماء وجوب بغض الكفار

 .)3( "نفوس المسلمين مجبولة على بغض الكافرين ":المالكيقال الشيخ عليش  .1

حـب المـؤمنين، وبغـض      "  :قرافي المالكي لبعض األوامر الشرعية فقال     وتعرض ال  .2
 .)4( " وغير ذلك من المأمورات.. الكافرين، وتعظيم رب العالمين،

 .)5(" وتحرم مودة الكافر " :وفي أشهر متون الشافعية .3

جنايته على أمر نفسه بـالكفر أخرتـه، وأوجبـت          "  :السالم الشافعي  قال العز بن عبد    .4
   )6("بغضه

  

  : مظاهر حب المشركين:ثانياً

  :اتخاذهم أولياء .1

�0: �0. ����  � :يقول تبارك وتعالى  c=
 ��i .0 O�!(�? .�����(
 ���0c=
 /}�� e� �� � � � � � �� � � � �� � � � � � � � �� � ��� ��� � � � � � � �
��#/,�� A�,-� �3�,0 
�,-�� �? e� O� R ��	
 .,0 w!G� �('� � � �� D �� � 6� � �� � �� � � �� � E � �� � � � � � � � �y@,=
 ��	
 B�� X;,�& ��	
 � � �� � � � � � � �	 )7( ،

                                                 

 .4سورة الممتحنة، آية ) 1(
  ) 18/51( ، تفسير القرطبي،  )854ص ( ، تفسير السعدي،  )8/87( تفسير ابن كثير، : انظر) 2(
 -هــ   1409منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، دار الفكر للنـشر، بيـروت،                ) 3(

 .3/150م، 1989
خليل المنصور، دار الكتب    :الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق           ) 4(

 .1/384م، 1998 -هـ 1418العلمية للنشر، 
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للنـشر،                ) 5(

 .2/574هـ، 1415بيروت،  
  62قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم، محمود بن التالميد الشنقيطي، دار المعارف بيروت،  لبنان، ص) 6(
 .28سورة آل عمران، آية ) 7(
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 %�i .,0 M&�V&�,� � :وقال سبحانه وتعالى  �/}�� e� D� �� �� 6 � � � � 
  �:وقال جـل وعـال  ، )1( 	 ��/,}�� e� � � �
O !(�? {#�,@�(
� i�3!(
� � � �� � � � �� � � � 	)2(  ،�� {�82 
�/}�� e 
��0
O .�/(
 �n? �,�� D � �� � � �� � �� �� � �  �O ,!(�? ���82� � �� � � �� � � 	)3( ،


	��  � :ويقول |},C �? �3;,�&? �,p v08,� �,0 wx,( 
��,�� .�/(
 ��(��� �3�0 
yz� {��� � � � �� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� � � � � �� � � � �� � � �� �6
 ��8(�l �_ 5
/�(
 R� �3!G2� � �� � � �� � � �� � � �� � *� ��(
� ��	�% ���0c� 
�&�� �(�� � � �D �� � �� � �� � � � �_�/,u
 �,0 X,!(� Wb,&? �,0� � � �� � � � � � � � � � �
��-C�� �3�0 
yz� .�(� O�!(�?� � � � � � �� � �� � 6 � � � �� � � 	 )4(  

بالمحبـة والنـصرة    ،  فقد نهى اهللا جل وعال عن تولي الكفار وترك مواالة المؤمنين          
 ،وهذا عالمة على ردتـه   ،  وإن الذي يفعل هذا فقد برء اهللا منه       ،  واالستعانة بهم على المسلمين   

فمن تولى الكفار ، ألن مواالة الكفار ال تجتمع مع اإليمان في قلب واحد  ،  ودخوله في ملة الكفر   
  .)5(فقد أطفأ نور اإليمان بظلمة الكفر  

يـبن  ،  ولكنها على ثالثة ضروب لكل منها حكمه      ،  ومواالة الكفار ليست ضرباً واحداً    
، ن يكون راضياً بكفره ويتواله ألجلـه  أ:أحدها : " )6(ذلك اإلمام الرازي  رحمه اهللا حين قال   

وتصويب الكفـر كفـر     ،  وهذا ممنوع منه ألن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين             
 المعاشرة الجميلة :وثانيها  .فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة، والرضا بالكفر كفر

وهو كالمتوسط بـين القـسمين       :وثالثهما  .وذلك غير ممنوع منه   ،  في الدنيا بحسب الظاهر   
والنصرة إما بـسبب    ،  والمظاهرة،  األولين هو أن مواالة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة        

ألن ،  أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا ال يوجب الكفر إال أنه منهي عنه               ،  القرابة
وذلك يخرجه عن اإلسالم    ،  نهالمواالة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدي         


 3�,0�  �: اهللا تعالى فقاله هدد أن فال جرم �,-�� �? e� O� R ��	
 .,0 w!,G� �,(' ���� .0�� � � �� � � �� E � �� �� � � � � � � � � � �� �� � � �
   A�-�6 � �	 )7( ".  

                                                 

 118رة آل عمران، آية سو) 1(
 51سورة المائدة، آية ) 2(
 1سورة الممتحنة، آية ) 3(
 81- 80سورة المائدة، آية  ) 4(
  )127ص ( ، تفسير السعدي،  )6/313( ، تفسير الطبري،  )30/ 2( تفسير ابن كثير، : انظر) 5(
 1124 / 1تفسير الرازى، ) 6(
 28سورة آل عمران، آية ) 7(
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 3�0� �-,� �:ومن هنا يتبين لنا أنه تجوز مداهنة الكافر للتقية لقوله  �-�� �? e�� �� � � �� � � � � �A6 	 ، أي
فله أن يتقيهم ظاهراً دون     ،  أن المسلم قد يخاف من المشركين إن عاش في  بالدهم من شرهم            

,�K���,% .x,FV0 X  � :فقد قال تعالى  ،  )1(باطنه  G�� ��,�? .,0 e� X,&K�� 8,�% .0 ��	�% ��� .0� � �� � �¯ � � � � � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � �
#8Z ���(�% ¦� .0 .�(�6 �� � � � � �� �� � � �� � ��!,�2 5
/2 �p� ��	
 .0 >�$ �3!G�� 
) � � �� �� ) � � � ) �� �� � � � �  ، ولذلك يقـول  )2( 	 �

يجـوز لـه أن     ،  أي أنه حال الخوف وهذا ضابط مهم      ،  )3( " إنما التقية باللسان  " : ابن عباس 
ومن ذلك أيـضاً  ، في الظاهر فقط فال يكون أي أثر على قلبه، يتودد بلفظه ويظهر المحبة لهم 

يقول ،  أو خاف على ماله من الهدر     ،  يتظاهر بالكفر إن خاف على نفسه من القتل       يجوز له أن    
أما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب         ،  )4()من قتل دون ماله فهو شهيد     ( :�

فذلك غير  ،  األموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطالع الكفار على عورات المسلمين         
  .)5( جائز البتة

 :في أعيادهممشاركته  .2

ومن شارك أحداً في عيده دّل ذلك على حبه ألصحاب هـذا            ،  العيد وقت الفرحة ألهله   
والدليل علـى  ، لذلك فإنه ال يجوز مشاركة المشركين على اختالف أشكالهم في أعيادهم     ،  العيد

��0
 %�)��G � :ذلك قول اهللا تعالى    
'�� #�b(
 ��83�� e .�/(
�� �� �� ��  � � �� � � � �� � � ��,0
�� 
��,0 6 �  فقد فسر  )6(  	 �� 
فإن المـسلمين ال    ،  جماعة من المفسرين هذه اآلية بأن المراد بالزور هنا هو أعياد المشركين           

  )7(وقد أثنت اآلية على مقاطعة هذه األعياد ، يشاركون المشركين احتفاالتهم في أعيادهم

  :ومن أسباب منع المسلمين من هذه المشاركة

،  المشاركة في زرع  المحبة واأللفة بين المـسلمين والمـشركين           حتى ال تتسبب هذه    −
 .فيميل المسلم إلى الشرك بقلبه

                                                 

  )127ص ( ، تفسير السعدي،  )6/313( ، تفسير الطبري،  )30/ 2( ابن كثير، تفسير : انظر) 1(
 106سورة النحل، آية ) 2(
 2/30تفسير ابن كثير، ) 3(
، قال أبو   4/28،  1418: سنن الترمذي، كتاب  الديات، باب  ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، ح               ) 4(

 حديث حسن صحيح : عيسى
 1/1125تفسير الرازي، ) 5(
 72سورة الفرقان، آية ) 6(
،  )78 / 19( ، تفـسير ابـن عاشـور،     )7/150( ، تفسير الثعلبي،  )6/130تفسير ابن كثير    : انظر) 7(

  ) 6/98( ، تفسير البغوي،  )3/301( ، تفسير الزمخشري،  )13/78( تفسير القرطبي، 
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وقبول مـستندات اهلهـا العقديـة علـى         ،  إن المشاركة فيها عالمة على الرضا بها       −
 .)1(وهذا مما ال يقبل، مشروعيتها

ل تضر بدين   وهي ال تنفع الدين ب    ،  إن أعياد المشركين تجمع الشبهة والشهوة والباطل       −
، وقد مدح اهللا ترك شهداة الـزور      ،  وحضورها زور ،  فصارت زوراً ،  من يشارك فيها  

فكيف بالموافقة التي تزيد على شهادة الزور بما يقتضيه من عمل أقل ما يقال عنه أنه                
  .)2(الزور بعينه

وأما عن حكم مجرد تهنئته في أعيادهم يقـول         ،  هذا في المشاركة في أعياد المشركين     
مثل أن يهنئهم بأعيـادهم     ،  وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام باالتفاق         ": القيم ابن

فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو    ؛  عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه        : فيقول ،وصومهم
 بل ذلك أعظم إثما عند اهللا وأشد مقتاً       ؛  وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب     ،  من المحرمات 

وكثير ممن ال قدر للدين     ،  لنفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه    من التهنئة بشرب الخمر وقتل ا     
 بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض        فمن هنأ عبداً  ،  وال يدري قبح ما فعل    ،  عنده يقع في ذلك   
  )3( " لمقت اهللا وسخطه

ن القيم رحمه   الخ فيبين اب  .. .أو عودة غائب  ،  أو زوجة ،  أما عن تهنئتهم بمولود جديد    
 :كأن يقول له  ،  ولكن عليه أن يحذر من األلفاظ التي تدل على رضاه بدينه          ،  اهللا أنه ال بأس به    

  . )4(فإنه ال كرامة وال عزة إال باإلسالم ، أو أعزك اهللا، أو أكرمك اهللا، متعك اهللا بدينك

 :الهدية .3

ديته مسألة تعلقت بها مسائل     ولذلك فإن إهداء المشرك أو قبول ه      ،  للهدية مكانة كبيرة في ديننا    
  :فحظيت هذه المسائل  ببحث من العلماء ومن هذه المسائل ، أخرى عقدية وفقهية

  

  

                                                 

  )1/3415( تفسير الرازي، : انظر) 1(
  محمد حامد الفقي: مستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقيقاقتضاء الصراط ال: انظر) 2(

 183 / 1هـ،  1369 القاهرة، الطبعة الثانية، –مطبعة السنة المحمدية 
 شاكر توفيق العاروري،  دار ابـن حـزم،          -يوسف أحمد البكري    : أحكام أهل الذمة، ابن القيم، تحقيق     ) 3(

 144م، ص1997 – هـ 1418بيروت، الطبعة األولى،  
 144المرجع السابق، ص : انظر) 4(
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 :حكم قبول هدية المشرك �

  :على قولين، اختلف العلماء حول حكم قبول هدية المشرك

 قبـل بعـض هـدايا    � فقد وردت أدلة تبـين ان النبـي    ،   جواز قبول هدية المشرك    :األول
  :ومن ذلك، ركينالمش

 : قـال  � هريرةَ عن النَّبِـي        ما أورده البخاري في باب قبول هدية المشركين عن أبي           -
)   يماهرِإب راجه



           را آجطُوهفَقَاَل َأع اربج َأو كلا ميهةً فيخََل قَرةَ فَدارتْ ،    بِسيدُأهو

  ِللنَّبِي����    و ما سيهشَاةٌ ف         لَةَ ِللنَّبِيَأي كلى مدَأه ديمو حقَاَل َأب����      اهكَـسو اءضيغْلَةً بب  
مرِهحبِب لَه كَتَبا ودر1()ب(  

وأهدى معها أختها سيرين وخصيا  مارية �أهدى المقوقوس صاحب اإلسكندرية للنبي   -
 ابن �وقد ولدت مارية ،  سيرين لحسان بن ثابت �يقال له مابور فوهب رسول اهللا 

  .)2( إبراهيم �النبي 

،   رد بعض هدايا المشركين     �فقد وردت أدلة تبين أن النبي       ،   منع قبول هدية المشرك    :الثاني
   :ومن ذلك

  فَقَاَل،  "الَ " : فَقُلْتُ، )َأسلَمتَ ؟( : نَاقَةً فَقَاَل �عن عياضِ بنِ حمارٍ قَاَل َأهديتُ للنبي   ف   -
  النَّبِى� )     ينشْرِكالْم دبز نوقد بين بعض العلماء سبب هذا الرد بأن         )3( )ِإنِّى نُهِيتُ ع ،

 ان يكون في نفسه ميل لمشرك فردها �وال يجوز للنبي   ،  الهدية لها موضعها من القلب    
   )4(عليه 

ـ    � عامر بن مالك الذي يدعى مالعب األسنة قدم على رسول اهللا             عن  -  ، شرك وهـو م
  .)5( )إني ال أقبل هدية مشرك( :فأهدي له فقال

                                                 

: صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب   قَبوِل الْهدية من الْمـشْرِكين، ح               : انظر) 1(
 435، ص2615

، السنن  4/38،  6819: ،  ح  �ذكر سراري رسول اهللا     : المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب    : انظر) 2(
 . 215 / 9، الكبرى

: ، قال االلبـاني   3/138،  3059سنن أبي داود، كتاب  الخراج،  باب  في اإلمام يبل هدايا المشركين،               ) 3(
 .صحيح 

 6/109شرح السنة، البغوي، : انظر) 4(
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، محمد بن علي بن محمـد الـشوكاني، إدارة                  ) 5(

 4/226، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة 77 / 6ية، الطباعة المنير
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  :وممن ذكر الجمع بين القولين ما نقله ابن حجر

  .)1( قال به الطبري والقبول فيما أهدي للمسلمين،  خاصة �أن االمتناع فيما أهدي له  -1

ألن ، قـال بـالعكس   ومنهم من، القول بالنسخ فحديث المنع متأخر على حديث القبول -2
  )2(.ض قبل عزوة تبوكحديث عيا

 .)3( الكتاب والرد على من كان من أهل األوثان القبول على من كان من أهل -3

 ممن طمع في إسالمه وتأليفه لمـصلحة يرجوهـا للمـسلمين وكافـأ               �قبل النبي     -4
ورد هدية من لم يطمع في إسالمه ولم يكن في قبولها مصلحة ألن الهديـة               ،  بعضهم

ويمتنع قبول هديـة    ،   هدية من يطمع في دخوله لإلسالم      بلق ،توجب المحبة والمودة    
 والخوف من ميالن القلب إليه فإن الهدية مظنـة          .ةـ الذلة واإلهان  من علم من هديته   

 .)4( لذلك

وإنما قبل هدية أبى سفيان ألنها كانت فى مدة الهدنة بينه           "  : رحمه اهللا  ل أبو عبيد  قا  -5
إلسكندرية إنما قبل هديته ألنه أكرم حاطب       وبين أهل مكة، وكذلك المقوقس صاحب ا      

 هديـةَ    �يسه من إسالمه، ولم يقبـل       يَأبن أبى بلتعة رسوله إليه، وأقر بنبوته، ولم         
  )5( "مشرك محاربٍ له قطُّ

  :حكم االهداء إلى المشرك �

  :ومما يدل على، األصل في اإلهداء للمشركين هو الجواز

       نِ عب اللَّه دبع نعرالْخَطَّابِ       � م نب رمع َأن �       جِدسابِ الْمب نْدع اءريلَّةً سَأى حر
فَقَاَل رسوُل  ،   يا رسوَل اللَّه لَو اشْتَريتَ هذه فَلَبِستَها يوم الْجمعة وِللْوفْد ِإذَا قَدموا علَيك             : " فَقَاَل
  لْ (  �اللَّها يِإنَّم       ةري الْآخف لَا خَلَاقَ لَه نم هذه سب(   وَل اللَّـهستْ راءج لَـٌل    � ثُمـا حنْهم 

 يا رسوَل اللَّه كَسوتَنيها وقَد قُلْتَ في حلَّة         :"فَقَاَل عمر ،   منْها حلَّةً   �فََأعطَى عمر بن الْخَطَّابِ     
  �فَكَساها عمر بن الْخَطَّـابِ       )ِإنِّي لَم َأكْسكَها ِلتَلْبسها   ( :�اَل رسوُل اللَّه    قَ" عطَارِد ما قُلْتَ    

                                                 

 5/231فتح الباري، ابن حجر، : انظر) 1(
 5/231المرجع السابق، : انظر) 2(
 5/231المرجع السابق، : انظر: انظر) 3(
  2/12التمهيد لما في الموطأ من المهاني واالسانيد، : انظر) 4(
 مكتبة المنار اإلسـالمية،     -م الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت      زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قي       ) 5(

 25/79م، 1994/هـ 1415، السابعة والعشرون: الكويت، الطبعة
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وفي هذَا دِليل ِلجوازِ صلَة الَْأقَارِب الْكُفَّار والِْإحـسان          " :يقول النووي ،  )1( َأخًا لَه بِمكَّةَ مشْرِكًا   
هِمة، ِإلَييداز الْهوج2("   ِإلَى الْكُفَّارو(  

ومن هنا يجوز أن يهدي المسلم المشرك هدية على أن يلتزم المسلم بضوابط في هديته 
  :للمشرك منها

ألن في ذلك تعبير عن القبول بهذه األعياد ، أال ترتبط هذه الهدية بعيد من أعياد المشركين     -1
ومن أهدى للمسلمين هدية  ":-رحمه اهللا- قال شيخ اإلسالم ، وما تحمله من معاني شركية

في هذه األعياد مخاِلفة للعادة في سائر األوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصاً إن 
كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه فـي المـيالد، أو                 

ك أيـضاً ال    إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وكذل           
ان يهدى ألحد من المسلمين في هذه األعياد هدية ألجل العيد، ال سيما إذا كان مما يـستع                

  .)3("بها على التشبه بهم 

قـال  . أال تكون هذه الهدية مما يستعان به على االحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلـك              - 2
 ال يجوز، أي الهدايا باسم      واإلعطاء باسم النيروز والمهرجان   : "الزيلعي في تبيين الحقائق   

أن يهدي إلى النـصراني       ":ابن تيمية رحمه اهللا   وقال  . )4("، هذين اليومين حرام بل كفر    
شيئا في عيدهم مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونا لهم على كفرهم أال ترى أنه ال يحل 

 وال ثوبا وال    للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ال لحما وال إداما            
يعارون دابة وال يعاونون على شيء من عيدهم ألن ذلك من تعظيم شركهم ومن عـونهم         

رحمـه اهللا   على كفرهم وينبغي للسالطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قـول مالـك               
 .)5("وغيره لم أعلمه اختلف فيه 

. لقلب إليهم أو محبـتهم أال يتـرتب على قبول هديتهم أو إهدائها لهم نشوء مودة أو ميل ا   - 3

	�� �#X(�,C �),�   � :لقوله تعالى  i�," .0 ��i
�� �l©
 ]�!(
� ��	�% ���0c� �0�� 8j e� � � � � � �  � � � �� � �� � � � � � 6� � �� �� �� �� � �� � �

��y�2 �? �[
�l� �? �_O��%? �? �_O�%m 
�&��� � � � �� �� � �� � � � � � � � � � �� � � �� � � 	 )6(.    
                                                 

 151، ص886: صحيح البخاري، كتاب  الجمعة، باب  يلْبس َأحسن ما يجِد، ح) 1(
 7/142شرح النووي على صحيح مسلم، ) 2(
 1/227، اقتضاء الصراط المستقيم) 3(
 6/228تبين الحقائق، ) 4(
 3/213اقتضاء الصراط المستقيم، ) 5(
 22سورة المجادلة، آية ) 6(
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ود مصلحة في اإلهداء إلى الكفار أو قبول الهدية منهم كتأليف  أن يغلب على الظن وج-4
ألن الشارع الحكيم قد جعل من مصارف ، قلوبهم على اإلسالم، وتحبيب الدين إلى أنفسهم

 ،الزكاة المؤلفة قلوبهم، والزكاة فريضة واجبة، فكيف بالهدية التي هي مندوبة في األصل؟
و قبول هديتهم مفسدة ظاهرة كاستكبار الكفار أال يتـرتب على اإلهداء إلى الكفار أو

واستعالئهم، أو تكون مبالغ فيها؛ لورود النهي عن التبذير ،و أال يتـرتب على اإلهداء 
إلى الكفار تفويتٌ لمصلحة راجحة كسد حاجة المسلم المضطر؛ ألن تقديم األهم فاألهم 

  .)1(منهج شرعي

 :إفشاء السالم .4

، فهو شعار االسالم  ،  له القلب من مودة تجاه الُمسلَم عليه      السالم عالمة المحبة وما يحم    
ولذلك ، لذلك كان من المهم أن نعرف لمن  تبذل هذه التحية، فقد جعل إفشاء السالم من اإليمان

فقـد ورد النهـي عـن    ، لما في ذلك من مراعاة للبراءة منـه  ،  ال يجوز ابتداء الكافر بالسالم    
ال تبدؤا اليهـود وال النـصارى    (: قال� أن رسول اهللا �فعن أبي هريرة ،  ابتداءهم بالسالم 

  .)2()بالسالم فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

فقد ورد عن أبي عثمان النهـدي        ،  ويلحق بهذا النهي ابتداء الكتابة للمشركين بالسالم      
 :قال،  !؟"هو كافر    أتسلم عليه و   " :فقيل له ،  كتب إلى دهقان فسلم عليه في كتابه      ،  أن أبا موسى  

   .)3( " إنه كتب إلي يسلم علي فرددت عليه" 

أتـسلم  " أن قول القائل    ،  وجه االستدالل به   و  ":ويعلق األلباني على هذا الحديث قائالً     
الكافر بالسالم كان معروفا عندهم أنه ال يجوز علـى وجـه             يشعر بأن بدأ  " هو كافر    و عليه

أقره هذا   و لذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى       و ،في الطريق  ليس خاص بلقائه   و العموم
  .)4("فثبت المراد ، بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه ال مبتدئا به لم ينكره وعليه

 لما بعث كتبه إلى الملـوك كهرقـل         �ويؤكد النهي عن ابتداء الكافر بالسالم أن النبي         
 من محمد بن عبد اهللا الـى هرقـل عظـيم           :ولكنه بدأ بالبسملة ثم قال    ،  لم يبدأه بالسالم  ،  وغيره

                                                 

 م 3/4/2011، بتاريخ http://www.alimam.wsموقع إمام المسجد ) 1(
، 2167: وكيف يرد علـيهم، ح     باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم         ،  صحيح مسلم، كتاب السالم   ) 2(

 1707ص 
:  ، قـال األلبـاني    438، ص   841/1101: صحيح األدب المفرد، باب إذا كتب الذمي فسلم، يرد عليه، ح          ) 3(

 صحيح 
 2/203السلسلة الصحيحة، ) 4(
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ث أبي هريرة عـن المبـاداة فـي         ـفلو كان النهي في حدي    ،  السالم على من اتبع الهدى    ،  الروم
  .)1(ولم يقل السالم على من اتبع الهدى،الم اإلسالميـه بالسـ بدأ كتاب�الطريق لكان رسول اهللا

.. .مذْهبنَا تَحرِيم ابتداِئهِم بِه   فَ " : حين قال  - رحمه اهللا    -وقد كان هذا مذهب النووي      
  )2("وبِهذَا الَّذي ذَكَرنَاه عن مذْهبنَا قَاَل َأكْثَر الْعلَماء وعامة السلَف 

 كيـف أو؟ كيـف أصـبحت      : فهل يجوز أن يبدأه بغير السالم من مثل قوله         :فإن قيل 
 الذي يبـدو لـي  " : - رحمه اهللا -اني جاب الشيخ األلب فأ ؟نحو ذلك    و ؟أوكيف حالك   ؟أمسيت

هو عند اإلطالق إنمـا   والمذكور في الحديث إنما هو عن السالم       ألن النهي ،  اهللا أعلم الجواز  و
السالم اسم من أسـماء      ( :�كما في قوله    ،  �اإلسالمي المتضمن السم اهللا      يراد به السالم  

  . )4( ")3()اهللا وضعه في األرض فأفشوه بينكم

 قال رسول   :�عن أنس بن مالك     ر المسلم  فقد ورد      ـى غي ـالتحية عل ي رد   ـأما ف 
والمسلم مـأمور أن يقـول      ،  )5( )إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم        ( :�اهللا  

دخََل رهطٌ   " : قَالَتْ  �َأن عاِئشَةَ   فقد ورد   ،  وعليكم حتى ولو كانت تحيتهم على المسلم فاسدة       
   ودهالْي نم    وِل اللَّهسلَى رفَقَالُوا  �ع :  كلَيع اما، الستُهنَـةُ   :فَقُلْتُ،  فَفَهِماللَّعو امالـس كُملَيع " ،

    وُل اللَّهسفَقَاَل ر�: )          رِ كُلِّهي الَْأمفْقَ فالر بحي اللَّه اِئشَةُ فَِإنا علًا يهوَل  "  : فَقُلْتُ ،  )مسا ري
وهنا يقول ابن عبـد  ، )6( )فَقَد قُلْتُ وعلَـيكُم ( :� قَاَل رسوُل اللَّه ، " ؟ه َأولَم تَسمع ما قَالُوا   اللَّ

وبـذلك كـانوا    ،  في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمـسلمين           " :البر رحمه اهللا  
،  الموت في هذا الموضع     ساموال،  يضعون موضع السالم على المسلمين الدعاء عليهم بالموت       

السالم على  في هذا الحديث أيضا ما يدل على وجوب رد          و... وهو معروف في لسان العرب    
إال أن تكون تحية طيبة فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيي به أو              كل من سلم بمثل سالمه؛      

  . )7("مثله ال ينقص منه 
                                                 

 2/203السلسلة الصحيحة، : انظر) 1(
 7/296شرح النووي على صحيح مسلم، ) 2(
، قـال   386، ص   764/989:  ح ،  الم اسم من أسماء اهللا عـز وجـل        صحيح األدب المفرد، باب الس    ) 3(

 حسن : األلباني
 2/203السلسلة الصحيحة، ) 4(
، صححه األلباني   2/1219،  3697: سنن ابن ماجة، كتاب األدب، باب  رد السالمة على أهل الذمة، ح            ) 5(

 3/24في صحيح الترغيب والترهيب 
 8/57، 6256: كيف يرد على أهل الذمة السالم، ح: باالستئذان، با: صحيح البخاري، كتاب) 6(
 88 / 17التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ) 7(
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  :يات التي أشكلت على البعضوقد يرد هنا تساؤل كيف نفهم هذا في إطار بعض اآل
�G2 ]tC!,� �  :-الكافر-  حين قال ألبيه   
ما حكاه اهللا تعالى عن إبراهيم        � ) �� � 	 )1( ،


��_��G � :وقال في وصف عباد الرحمن     �3h�l 
'��� � � �� � � � �� � � ������0tC 
�(��6 �� � وقد قـال جـل     ،  )2( 	 �

 X,�2 � :وعال�L�2? ��G(
 
��FC 
'��� � � � � �� � � �� � � � � � e ��!,G2 ]t,C �,�(K2? �,�(� �,�(K2? �,�( 
�(�,�� � � � ) � � �� � �� � � � � �� � � � �� � �� �� � �

:G_�,�
 �,��&� � � ��� � � فإن العلماء قد فسروا هذه اآليات بأن المراد بها هنـا هـو المفارقـة      ،  )3( 	 �
  .)4(والمتاركة وليس المراد بها التحية 

  : ثمرات محبة المشركين:ثالثاً
فإنها تخرجه من حـصن اإليمـان       ،  ودي بصاحبها إلى المهالك   ـإن محبة المشرك لت   


)!�[   � :ال جل وعال  ـفقد ق ،  ن الشرك ـالحصين ليتردى في براث   � ��	���0 %�c� �0�� 8j e� � � �� � 6� � � �� �� � � � �
? �_O�,�%? �? �_O�,%m 
�&�,� �,(� X(�,C#� ��	
 i�," .0 ��i
�� �l©
� � �� � � � � �� � � � � � � � � � � �  �� �� � � � � � � � � ��y�,2 �? �[
�,l� �� � �� �� �� � � � � �� �

 #�,[J
 �,3�� .,0 ��,j H�,�4 �3Gl8,�� X,�0 ¦��,% �_8�?� �K��
 �1�G� R >�� �x(�?� � � � � � � �� � � � � � � �� � �� �� � E � � �� �� �� �� � � � �� � �E � �� � � � � � � � �
3�2 ��	
 µ# �,,3!� .�8,,(�l� �� �� �� � � � ��,,,,,," �,,x(�? X,,�2 
�,,L#� �� �� � � � � �� � � �,,,,,��	
 5b� �" �� e? � � � � �,,,, �,,_ ��	
 5b� � � �

��,<G�=
� � � � ��بل هنـاك عاقبـة     ؛   وهكذا نفى سبحانه اجتماع اإليمان مع مودة المشركين         .)5( 	 
َأنْتَ مـع مـن    (�عظيمة تنتظر أولئك الذين يحبون المشركين ويتوددون إليهم فقد قال النبي  

فقـد قـال    إن مثواه نار جهنم خالداً فيها       ،  خرة ؟  اآل ، والسؤال أين مثوى الكافر في     )6()َأحببتَ

)��# ���G( �0=: 0. ?&@�# � :تعالى �
�\0� M��
 X!G2 ��	
 ]�" 8-� ��	�% ��� .0 X&�� � � � � � � � � �� �� � �� � �� � � � � � � � � �� � �� � � ��� � � � � � � ٍ	 )7(.   

                                                 

 47سورة مريم، آية ) 1(
 63سورة الفرقان، آية ) 2(
  55سورة القصص، آية ) 3(
  ) 4/123( ، تفسير الشوكاني،  )11/103( ، تفسير القرطبي: انظر) 4(
  22، آية سورة المجادلة) 5(
)6 (              ِلهلَّ ِلقَوجو زع اللَّه بح ةلَاماب عي        �صحيح البخاري، كتاب  اللباس،  بونفَـاتَّبِع اللَّه ونبتُح كُنْتُم ِإن  

 اللَّه كُمبِبحي	1067، ص 6171: ، ح 
 72سورة المائدة، آية ) 7(
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= � :وقال سبحانه وتعالى  � :-���=
 ��	
 82��� ��� � �� � � � � �,3!� .�8(�l ��34 #�& #���(
� H�-���� �� � � � �� � �� � �� � �� �� � �
�!-0 5
/2 �p� ��	
 �3��(� �3;" �_) � � � � � �� �) � � � � � �� �� � �� �	 )1(.  

                                                 

 68سورة التوبة، آية ) 1(
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  املبحث الثالث

  الغلو يف حمبة بعض العباد وأثره 
  على عقيدة املسلم

< <

< <

  

   والشيخ  ���� غلو الصوفية في محبة النبي :المطلب األول
  

   غلو الشيعة في حب آل البيت واألئمة :الثانيالمطلب 
  

 غلو بعض المسلمين في محبة بعض األشخاص :المطلب الثالث
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  : والشيخ ���� غلو الصوفية في محبة النبي :المطلب األول
  

   :���� غلو الصوفية في محبة النبي :أوالً

فَوالَّـذي   ( :  قَـالَ   �   َأن رسوَل اللَّه    �عن َأبِي هريرةَ    ف،   من اإليمان  �حب النبي   
           هلَدوو هاِلدو نم هِإلَي بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤملَا ي هدي بِيومما ال شك فيـه أن       ،  )1( )نَفْس 

ومـن ثـم خالفـت      ،   به �من الصوفية لم تدرك حقيقة الحب الذي أمرنا النبي          جماعة كبيرة   
 وقد كان   ،  فوقع جل المتصوفة في تناقض واضح مع اإلسالم        ،�أفعالهم حقيقة منهج الرسول     

ويظهر غلو الصوفية وانحرافهم عن جادة الصواب فـي         ،   هو الغلو  سبب هذا اإلشكال عندهم   
  : في أمور عديد منها�حب النبي 

  :����خلع صفات األلوهية على النبي . 1

 أن خلعت عليه مما أدى بهم إلى، وتعظيم صفاته، �غالت الصوفية في تعظيم النبي 
  .والشرك ظلم عظيم، مما أوقعهم في الشرك، �صفات ال تكون اال هللا 

  : في بردته المشهورة)2(ويتضح ذلك جلياً فيما يذكره البوصيري 

  سواك عند حدوث الحادث العمم    ****   يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

  سم منتقمم تجلى باــإذا الكري    ****   ولن يضيق رسول اهللا جاهك بي

  )3(ومن علومك علم اللوح والقلم    ****     رتهاـفإن من جودك الدنيا وض
  

وهو المالذ لكل عاص يوم الحادث العظيم ،  انه الكريم�فيبين البوصيري أن النبي 
فإنه ، إذ له وحده فصل القضاء وتلك هي شفاعته العظمى، ألن جاهه عظيم، وذلك يوم القيامة

                                                 

 11، ص 14:   من اإليمان، ح�تاب  اإليمان، باب حب رسول اهللا صحيح البخاري، ك) 1(
عبد اهللا بن صـهناج بـن مـالل    " محسن بن " هو شرف الدين البوصيري محمد بن سعيد بن حماد بن      ) 2(

الصهناجي؛ كان أحد أبويه من أبو صير واآلخر من دالص، فركبت له نسبة منهما وقيل الدالصـيري،                 
، وأنه قد كتب هذه البردة حين       �من شعره المشهور البردة في مدح الرسول        لكنه اشتهر بالبوصيري، و   

 في المنام يمـسح علـى       �، فذكر أنه راى النبي      �أصابه الفالج، وشُل نصفه، فاستشفع بها الى النبي         
إحـسان  : فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق      : وجهه ببركتها، فخرج يمشي بين الناس، انظر      

 3/386م، 1974 بيروت، –صادر عباس، دار 
  16 ص ، البردة،  البوصيري، شرح إبراهيم الباجوري، مكتبة اآلداب، القاهرة) 3(
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وعلمه واسع وسع علوم األولين ، اد على الناس بخيري الدنيا واألخرة الكريم الجواد الذي ج�
  .)1(فقد شمل علمه ما كتبه اهللا في اللوح المحفوظ، واآلخرين

فإن المـؤمن عنـد     ،   بهذه األوصاف له غاية الشرك     �إن وصف هذا الشاعر النبي      
، ير الدنيا واآلخرة  وما خ ،  وال يصرف الشر  ،  ثم أنه ال يفصل القضاء    ،  الخطوب ال يلجأ إال هللا    

  .ولم يتصف احد من البشر بذلك، �وال علم ما في اللوح المحفوظ إال اهللا 

 اعلم حفظك اهللا أن اإلنسان الكامل هو القطب الذي " :)2( ويقول عبد الكريم الجيلي
ثم له ، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد اآلبدين، تدور عليه أفالك الوجود من أوله إلى آخره

وال يسمى به باعتبار لباس ، فيسمى به باعتبار لباس، ويظهر في كنائس، ع في مالبستنو
ولقبه شمس ، ووصفه عبد اهللا، وكنيته أبو القاسم، فاسمه األصلي الذي هو له محمد، آخر
فيقابل الحقائق العلوية ،  واعلم أن اإلنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه...الدين

 ثم اعلم أن اإلنسان الكامل هو الذي يستحق األسماء ..ويقابل الحقائق السفلية بكثافته ،بلطافته
الذاتية والصفات اإللهية استحقاق األصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي فإنه المعبر عن حقيقته 

والمشار إلى لطيفته بتلك اإلشارات ليس لها مستند في الوجود إال اإلنسان ، بتلك العبارات
وإال فال يمكنه أن ، فمثاله للحق مثال المرآة التي ال يرى الشخص صورته إال فيها، لكاملا

 فإن الحق .واإلنسان الكامل أيضا مرآة الحق، فهو مرآته" اهللا " يرى نفسه إال بمرآة االسم 
  .)3(" تعالى أوجب على نفسه أال ترى أسماؤه وال صفاته إلى في اإلنسان الكامل 

إذ أن  ،   بهذه األوصاف ال يصح بحال     � ومن قبله البوصيرى النبي      إن وصف الجيلي  

),;�O   � :قال تعالى ،  �هذه الصفات ال تكون إال هللا        ��,��� ��,2i 
'� �V�=
 >!` .0?�  � � �� � � � � � � � �� � � � ��� � �

                                                 

 150المرجع السابق، ص :  انظر) 1(
، ابن سبط الشيخ عبـد القـادر        )قطب الدين (هو عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم الجيلي، القادري           ) 2(

االنسان الكامل فـي    : هـ  من تصانيفه الكثيرة    832 أو   820 - 767فين،  من علماء المتصو  : الجيالني
معرفة االواخر واالوائل، االسفار عن رسالة االنوار فيما يتجلى الهل الذكر من االنوار البـن عربـي،          
النوادر العينية في البوادر الغيبية، الكهف والرقيم الكاشف عن اسرار بسم اهللا الرحمن الرحيم، والكنـز                

معجم المؤلفين، عمر رضا كحالـة، مكتبـة        : كتوم الحاوي على سراتوحيد المجهول والمعلوم، انظر      الم
  )51/ 4( ، األعالم، )313 / 5(المثنى،  بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت، 

مصر، الطبعة الثالثة، مصطفى الحلبي،     ،  عبد الكريم الجيلي  . اإلنسان الكامل في معرفة األوائل واألواخر     ) 3(
 77 - 73 / 2هـ، 1390
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����/,� �0 t!G� ��	
 �0 X(�? I#J
 O��Gl ��G�`�� � � � � �� � 6� �� � � ) � �� � �� � � � � � � � � ���e /,x0 ���,�   � : وقال تعالى، )1( 	 � �� � � � E � � �
e�� X( µ#� .o�(
 X( �'? .0 e� M2���(
6 �� � � � � � � �� �� �� � �� � �� � � � � � 	 )2(،   


X,G� �,0J  �: وقال تعالى  �,4�� X!(�� I#J
� H
�K;(
 >!$ ���	�� � � � � � � � �� � � � � � � � �� �� �� �� � �  : وقـال تعـالى  .)3( 	 �

�? :% �0 �G��� � � � � �� �� KG2 X% ��V!� e� �3�Gl �0� �n8�6 � �� � � �� � � � � � �� � � �� � � �	 )4(.  

عـن عمـر َأن     ف،  ويكفينا أن رسول اهللا نهى عن اإلطراء في وصفه وأكد أنه عبد هللا            
ـ    ،  لَا تُطْروني كَما َأطْرتْ النَّصارى عيسى ابن مريم       ( : قَالَ  �رسوَل اِهللا    با َأنَـا عاِهللا  فَِإنَّم د

  . هذا يغلق الباب أمام كل ما تزعمه الصوفية في هذا الباب� فتصريح النبي )5()ورسولُه
  

  :����مخالفة األمة في معتقدها في النبي .  2

  :ومن ذلك، �فقد خالفت الصوفية سائر األمة في مسائل مهمة حول النبي محمد 

  ؟متى خلق �

وقد ظهر هذا جليـاً فـي كثيـر مـن            ، هو أول المخلوقات   �تدعي الصوفية أن النبي     
قـال   " :  قـال �عالقتها بصفات اهللا  وفابن عربي مثالً بعد أن  شرح بدأ الخلق     ،  نصوصهم

�¦ � :تعالى@,�3 0!� A���F� �#�& �z0) � � � � E � �� � � �� � � � فلم يكن أقرب إليه قبوالً ،  فشبه نوره بالمصباح	 )6(�
وأول ظـاهر فـي     ،  فكان سيد العالم بأسره   ،  قل المسماة بالع  �في ذلك الهباء إال حقيقة محمد       

  )7(. ".فكان وجود من ذلك النور اإللهي، الوجود

  ."كان أول ظاهر في الوجود " فالشاهد قول ابن عربي 

                                                 

 62سورة النمل، آية ) 1(
 109سورة طه، آية ) 2(
 123سورة هود، آية ) 3(
 110سورة طه، آية ) 4(
، 	..  واذكر في الكتاب مـريم     �: ول اهللا تعالى  ـاب  ق  ـاء، ب ـاديث األنبي ـصحيح البخاري، كتاب أح   ) 5(

 590، ص3445: ح
 35سورة النور، آية ) 6(
 2/226لمكية، الفتوحات ا) 7(
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 هي  ":وقد انبثقت عن هذا القول ما يعرف عند الصوفية بالحقيقة المحمدية التي تعرف
  )1( " الذات مع التعين األول وهو االسم األعظم 

هو العرش ثم خلق بعده القلم فكان أول ما ُأمر          ويؤمن المسلمون بأن أول ما خلق اهللا        
  :كما بين ذلك اهللا ورسولهبه هو الكتابة 

يا رسوَل اللَّه قَالُوا جِْئنَاك نَسَألُك عن        " :فقد ورد انه جاء وفد من اليمن يسألون فقالوا        
 ولَم يكُن شَيء غَيره وكَان عرشُه علَى الْماء وكَتَب في الذِّكْرِ كُـلَّ              كَان اللَّه  (:قَاَل؟،هذَا الَْأمرِ 

   ضالَْأرو اتومخَلَقَ السو ء2()شَي(  ،قُوُل  والرسول  ي�: )         فَقَاَل لَـه الْقَلَم ا خَلَقَ اللَّهَل مَأو ِإن
قَا    . اكْتُب اذَا َأكْتُبمو بةُ       قَاَل راعالس تَّى تَقُومح ءكُلِّ شَى يرقَادم فإن أهل الـسنة  ،  )3()َل اكْتُب

ثم رجح ابن تيميـة رحمـه اهللا     ،  وإن وقع بينهم خالف حول أول ما خُلق أهو العرش أم القلم           
  .، فإنهم لم يقالوا بأن النور المحمدي كان أول ما خلق)4(باألدلة خلق العرش 

ما اعتمد عليه القائلون أن أول ما خلق هو النور المحمدي مـن        ويبين األلباني أن كل     
  .)5(أحاديث فإنها ضعيفة وال أساس لها من الصحة 

 :����مادة خلقه  �

، فلم يخلق كسائر البشر من نطفة     ،   من نور  �تدعي الصوفية أن اهللا خلق النبي محمد        
 : فقـال  - زعمه    حسب -وقد وصف ابن الدباغ النور المحمدي       ،  ومما يدلل على هذا عندهم    

ومـا  ، اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين وجنـات وحجـب      "
وأن مجموع نوره لو وضع     ،  وجدت بعضا من نور محمد    ،  إذا جمعت كلها  ،  وما تحتها ،  فوقها

ولو جمعـت   ،  ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت        ،  على العرش لذاب  
  )6( " ع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطتالمخلوقات كلها ووض

  

                                                 

 12 / 1التعريفات، ) 1(
 4/106، 3192: بدء الخلق، ح: صحيح البخاري، كتاب) 2(
 صحيح : ، قال االلباني362 / 4، 4702: سنن أبى داود، كتاب السنة، باب  القدر، ح) 3(
 ) 160( ، اجتماع الجيوش االسالمية، ص  )16/139( مجموع الفتاوى، : انظر) 4(
 132حاديث الصحيحة، صسلسلة األ: انظر) 5(
 .87هذه هي الصوفية،، ص ) 6(
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  :ويقول البوصيري

  )1( محمد لم يزل نوراً من القدم    ****  محمد رويت بالنور طينته

� �&,K ?&,� %,�  �: إذ يقول تبارك وتعالى   ،  وهذا القول يخالف صريح الكتاب والسنة     ,�) �� �� � �� � �
��Gz0� � � � � � :ويقول سبحانه وتعالى، )2( 	 ��e�,C# 
�% e� v�� �_ s# ��<C �6 �� � � �6 � � � D � �� � � � � �فأكد ، (3)	  �

فقـد  ،  وقد بين اهللا تبارك وتعالى لنا مم خلق البشر        ،   بشر �اهللا أن رسوله محمد بن عبد اهللا        

�&;�� h .0 M(tC .0:  � :قال ��-Gl 8-(�E � � E �� � �� � �� � �� � � � � � �� � *�� R M�V& ���G�4 �k� �� 6 �� � � � � � �� � :,�0 #
E � � E * �,�-Gl �,k� �� �� �

 �,-Gl ��&\�,&? �,k K� ]���(
 �&�;�� �0��2 M��=
 ��-G}� M��0 M-G�(
 ��-G}� M-G2 M�V�(
6 � � � 6 � � � 6 � �� � � � � � �� � � � �  � � � �� � � � � � �� � � � � 6 �6 �� ��� � �� �� � �� � �
:-(�,�
 .;,"? ��	
 �#��� �lm� � � �� � � �� � �� � � قت المالئكة مـن نـور      خل (: نفسه يقول  �والرسول  ،  )4( 	 ��

 في خلقه �ولو كان رسول اهللا ، )5()وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم
بل إن القرآن أكد على انه كسائر ، المبين آلياته، فهو المبلغ عن ربه، قد اخُتص بشيء لبينه لنا


)�C � : إذ يقول تبارك وتعالى    
الرسل   .�28% 0 v�� �0 ���  �� 6� � � �� � � � e� s �,��� �,0 �#i? �0� �� � � � �� �� � � � �� �
:0 ��/& e� �&? �0� �� �"�� �0 e� ��? �� ��%) � �� ) � � � �� � � �� �� � � �� �� � �� � � � � 	 )6(.  

 :عالقته بالخلق �

أما المحبة  " :فقد قال ابن الدباغ، �يظن الصوفية أن كل شيء خلق من نور محمد 
ومن نوره ، وكونه سبباً في كل موجود،  وعظمته� فسببها أن يستحضر في قلبه جاللة النبي

إنما ، وهداية الخلق أجمعين، وانه رحمة األولين واآلخرين، وأنه رحمة مهداة للخلق، كل نور
ال ألجل علة أخرى ترجع إلى ، فيصلي عليه ألجل هذه المكانة العظيمة، ومن أجله، هي منه

  .)7(" نفع ذاته 

                                                 

 159البردة، ص) 1(
 110سورة الكهف، آية ) 2(
 93سورة االسراء، آية ) 3(
 14 -12سورة المؤمنون، آية ) 4(
 2294ص ، 2996: صحيح مسلم، كتاب  الزهد والرقائق، باب  أحاديث متفرقة، ح) 5(
 9سورة االحقاف، آية ) 6(
 247االبريز، ص ) 7(
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بـل  ،  ى عظمة قدره ومكانته سبباً في وجود الخلق        عل � لم يجعل الرسول     �إن اهللا   

�&,e� w  � :�يقـول  ،  جعل سبب إيجاد الخلق هو عبادتـه سـبحانه        � .,�
 v,-Gl �,0�� �� � � � �� � � � � �� � �

��8�!(� � � � � � 	 )1(.  

  :���� اآلثار المترتبة على غلو الصوفية في حب رسول اهللا :ثانياً 
يقـول  ،   فساد كبير في أعمالهم    �لنبي  لقد نتج عن فساد مفهوم الصوفية حول محبة ا        

تعنى إيثاره على كـل مخلـوق        �عد أن كانت محبة الرسول      ب  ":عبد الرءوف محمد عثمان   
 صار معناها عند غالة الصوفية عبادته ودعاؤه والسؤال به وتـأليف            .وطاعته واتباعه ،  سواه

ة به وصـرف وجـوه      الصلوات المبتدعة وعمل الموالد وإنشاء القصائد الشركية في االستغاث        
صـار  ،   باتباعه واألدب معـه وتـوقيره       � وبعد أن كان تعظيم رسول اهللا        ،  �العبادة إليه   

  .)2("  بإخراجه عن حد البشرية ورفعه إلى مرتبة األلوهية  �التعظيم عندهم هو الغلو فيه 

  :وتفصيل هذه األمور على النحو التالي

 :����التوسل بذات النبي  .1

إذ ،  وتنفـيس الكـرب   ،   هو القادر عل كشف الغمة     �ول اهللا   اعتقدت الصوفية أن رس   
  :يقول البوصيري

  )3(محمد كاشف الغمات والظلم     ****  محمد زينة الدنيا وبهجتها 
 

ومما يؤكد  ،   متوسلين بذاته  �هذه القناعة دفعت كثيرين الى التوجه بالدعاء إلى النبي          
  :)4(على هذا ما انشده  البرعي

  ة مطلبـيــ يا منتهى أملي وغاي    ****  لمنير بيثرباحب القبر اــيا ص
  وإليه من كـل الحـوادث مهربـي    ****  يـات توسلـه النائبـن بـيا م

  صـبــولحـل عقـد ملـتو متع    ****   ه لكشف عظيمةــيا من نرجي

                                                 

 56سورة الذاريات، آية ) 1(
 261محبة الرسول بين االتباع واالبتداع، ص) 2(
 164البردة، ص) 3(
 - 000=  هــ    803 - 000( شاعر متـصوف،  : هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني        ) 4(

 3/343، االعالم، ) م1400
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  بــخضر تعم عموم صوب الصي    ****  وجود بأنعمـى الـيامن يجود عل
  دبــام مجــوربيعهم في كل ع    ****  ثهميا غوث من في الخافقين وغي

  )1(بعد المـسافة سمـع أقرب أقرب    ****   ىـا علـه فيسمعنـيا من ننادي

،  على اعتبار انه هو القادر علـى صـرف الـضر   �إن توسل الصوفية بذات النبي  
إذ فيه صرف عبادة الدعاء الى غيـر        ،  وهذا عين الشرك  ،  الذي يسمع الحاجات  ،  وتحقيق النفع 


),/�. �,;��»��  � : يقول�واهللا ،  سبحانه وتعالى  اهللا �� �,�( >q�C? ��2i
 ��%# W���� �� � � � �� �� � � � � �� � � �  �� � �� � � � � �
.��,l
i ��34 ��Gl8!C ^i�2 .2� � � � � � �� � �� � �� � �� � � وقـد  ، فنحن مأمورون بتوجيه الدعاء هللا وحـده    ،  )2( 	 �

ومثوى من فعل ذلك عند اهللا نار       ،  عبادتهجعل اهللا ترك دعاءه والطلب من غيره استكباراً عن          
  .جهنم

  :تأليف الصلوات المبتدعة .2

فبهـا  ،  لها أجور عظيمة عنـدهم    ،   كثيرة �لقد ابتدعت الصوفية صلوات على النبي       
فما على المرء إال    ،  الخ. .ويشفى المريض ،  ويحقق المطلوب ،  وتُزال الهموم ،  تنفرج الكربات 

ومن هـذه االوراد التـي      ،  ويصرف عنه كل شر   ،   الخير أن يتلو بعض هذه االوراد فينال كل      
  :ابتدعوها

 :صالة الفاتح −

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما        " :ونصها،  وهذه الصالة ابتدعها أحمد التيجاني    
أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله، حـق               

  .)3("قدره ومقداره العظيم

إن صالة الفاتح لما أغلق      " :�ول التيجاني إن أجر صالة الفاتح كما أخبره النبي          ويق
 إن  :�، ثم قال بعده     ةزوغبستمائة ألف صالة، وكل صالة من الستمائة ألف صالة بأربعمائة           

إلخ مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صـالة            .. من صلى بها أي بالفاتح لما أغلق      
كل جن وإنس وملك ستمائة ألف صالة، من أول العالم إلى وقت تلفـظ              وقعت في العالم، من     

الذاكر بها، أي كأنه صلى بكل صالة ستمائة ألف صالة من جميع المصلين عموماً ملكاً وجناً                
                                                 

، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعـة        خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، الصادق بن محمد ابراهيم        ) 1(
 122م، ص2000هـ، 1421األولى، 

 60سورة غافر، آية ) 2(
 2/751م، 1997هـ، 1418فرق معاصرة، غالب عواجي، دار البينة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ) 3(
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وإنساً، وكل صالة من ذلك بأربعمائة غزوة، وكل صالة من ذلك بزوجة من الحور وعـشر                
 وأن اهللا يصلي عليه ومالئكته بكـل صـالة   حسنات ومحو عشر سيئات ورفع عشر درجات،    

  )1("علي عشر مرات

  

 :جوهرة الكمال −

اللهم صل وسلم على عين الرحمـة        " :نصه،  وهذا ورد آخر ابتدعته الطرقة التيجانية     
، ني ونور األكوان المتكونة اآلدمي    والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعا     ، الربانية

رق األسطع بمزون األرياح المائلة لكل متعـرض مـن البحـور       الب، صاحب الحق الرباني  
اللهم صل على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقـائق عـين المعـارف               ، واألواني

 صالة   � .اللهم صل على طلعة الحق بالحق الكنز األعظم       ، صراطك التام األسقم  ، األقوام
  )2("تعرفنا بها إياه 

 )جوهرة الكمال (أن قراءة المرة الواحدة من       " :لونوأجرها عندهم عظيم جداً فهم يقو     
تعدل تسبيح العالم ثالث مرات ومن قرأها سبع مرات فأكثر بحضرة رسول اهللا والخلفـاء               
األربعة ما دام يذكرها، ومن الزمها أكثر من سبع مرات كل يوم أحبه النبي محبة خاصـة                 

  )3(" وال يموت حتى يكون وليا 

ِإياكُم ومحدثَات  ( : يقول �ورسول اهللا   ،  أن هذه األوراد مبتدعة   ويكفينا في هذا الباب     

من َأحدثَ فى َأمرِنَا هـذَا مـا        ( :� ويقول   )4()اُألمورِ فَِإن كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ       
   در وفَه يهف سلكفـت ،  وراد إال أنها مبتدعـة    فإنه لو لم يكن من ضاللة في هذه األ        ،  )5( )لَي ،

 به مـن أوصـاف ال       �ولكنها على بدعيتها تحمل في طياتها ما ال يجوز وصف رسول اهللا             
فيكفي المرء أن   ،  إلى جانب هذه فإن الصوفية قد ابتدعت لها أجوراً عظيمة         ،  �تكون إلى هللا    

ح مع ترديده هـذه     فإنه لن يكون بحاجة للعمل الصال     ،  الخ. .يرددها فال يصلى وال يقرأ قرآن     
  . فساد للفرد والمجتمعفيهوهذا مما ال شك ، األوراد

                                                 

 758المرجع السابق، ص ) 1(
  75الصوفية نشأتها وتطورها، ص ) 2(
  99الفكر الصوفي، ص) 3(
 صحيح : ، قال األلباني4/329، 4609: سنن ابي داود، كتاب  السنة، باب  لزوم السنة، ح) 4(
 صحيح: ، قال األلباني4/329، 4608: سنن ابي داود، كتاب  السنة، باب  لزوم السنة، ح) 5(
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  :الموالد .3

ثم انتـشرت   ،   ابتدعها العبيديون في مصر حين حكموها      بالمولد النبوي بدعة  االحتفال  
إذ تنصب ، واحتل االحتفال بالمولد مكانة كبيرة عند الصوفية      ،  بعد ذلك إلى باقي بالد المسلمين     

وتقام في وسط الساحة سارية خشبية كبيـرة  ،  السرادقات في مكان المولدوتُضرب، فيه الخيام 
ويظنون ،  وسائر ألوان منكرات الصوفية   ،  وتقام حول الصاري حلقات الذكر    ،  تعرف بالصاري 

، ويجتمع الحمقـى والمـساليب  ، وهناك يختلط الرجال بالنساء   ،   يزور هذه الخشبة   �أن النبي   
والبد لمن حضر المولد    ،   الذكر بما فيها من الرقص الخليع      وتبدأ حلقات ،  والحشاشين،  والفساق

   . )1(ويتمسح بأحجارها لينال البركة ، ان يطوف باألضرحة

  :منها، وقد حصل بانتشار هذه الموالد مفاسد عظيمة

ويؤكد على هذا المقريـزي حـين       ،  الخ. .انتشار المفاسد من شرب الخمر والزنا واللواط       .1
كان فيه من الفساد ما ال يوصف، إال         " :ه الموالد فقال  وصف بعض ما حصل في أحد هذ      

 -أنه وجد من الغد في المزارع مائة وخمسون جرة فارغة من جرار الخمر التي شربت                
 )2( " واللياطةة في الخيم، سوى ما حكى عن الزنا تلك الليل

ع إضاعة المال بكثرة الوقود التي تنير المصابيح في خيـام المولـد واسـتهالك الـشمو                .2
 .، وقد كان فقراء المسلمون أولى بهذه األموال)3(والمصابيح 

وما يصاحب ذلك من الترجيع في القرآن كـالطرب فـي           ،  انتشار الغناء الخليع والطرب    .3
 .مجالس الشيشة

ال  (: القائل �وهذا مناف لسنة الرسول     ،  شد الرحال إلى هذه الموالد بما فيها من أضرحة         .4
  )4( )جد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد األقصىتشد الرحال إال إلى ثالثة مسا

فيقيمـون هـذه    ،  ويبرر الصوفية نشر هذه المفاسد بألوانها أنهم يحبـون آل البيـت           
والسؤال كيف يستقيم هذا الحب ، � وآل بيته �ليعبروا عن حبهم للنبي ، االحتفاالت الصاخبة

                                                 

 1113 -1105انحرافات الصوفية العقائدية، ص   : انظر) 1(
محمد عبد القـادر عطـا، دار    : ن احمد بن علي المقريزي، تحقيق     السلوك لمعرفة دول الملوك، تقي الدي     ) 2(

  207/5، م 1997 -هـ 1418، بيروت، الطبعة األولى/ دار الكتب العلمية، لبنان: النشر
 1119انحرافات الصوفية العقدية، ص : انظر) 3(
 1014،،  ص1397: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد، ح) 4(
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إن هذه الموالد   ،  نها وما بطن  مع ما يجري في هذه الموالد من المنكرات والفواحش ما ظهر م           
وتنشر الفواحش من شرب    ،  ولكنها تنشر عبادة األضرحة والقبور    ،  �ال تنشر دين رسول اهللا      

  . )1(والزنا ، الغناء والرقص، الخمر

  : غلو الصوفية في محبة الشيخ:ثالثاً 

 فقد غلت الصوفية فيه غلـوا     ،  نال الشيخ عند الصوفية مرتبة ال ينالها احد من الناس         
   :ومن مظاهر هذا الغلو، �ورفعته الى مقام ال يكون اال هللا ، كبيراً

 يقظة كما زعـم صـاحب        � فهو يرى النبي     ،  �إن للشيخ مكانة قريبة جداً  من النبي          .1
كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم عمر بن سـعيد الفـوتي الطـوري                

أن . . يقظـة   �اء يـرون النبـي      أن األولي   " : أحد علماء الصوفية  حين  قال       الكدوي
  )2(. ".يقظة �األولياء يرون النبي 

والبلية أن األمر لم يقف عند هذا الحد بل زعموا أن أولياءهم ماهم إال صورة يتجلي فيها                 
فقد اجتمعت  ،  وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك الزمان          " : يقول الجيلي  �النبي  

ولست اعلم أنه النبي    ،  الدين إسماعيل الجبرتي   وهو في صورة شيخي الشيخ شرف        �به  
  من التصور بكـل      �وسر هذا األمر تمكنه     . .وما كنت أعلم أنه الشيخ شرف الدين      ،  �

وإذا ،،  فاألديب إذا رآه في الصورة المحمدية التي كان عليها فإنه يسميه باسـمه            ،  صورة
ثم ال يوقع ذلـك  ، صورةفال يسميه إال بتلك ال، رآه في صورة من الصور وعلم انه محمد 

 : قال الـشبلي لتلميـذه  �أال تراه لما ظهر في صورة الشبلي       ،  إال على الحقيقة المحمدية   
،  أشهد أنك رسـول اهللا     :فقال،  وكان التلميذ صاحب كشف ومعرفة    ،  إشهد أني رسول اهللا   

  )3(. ".وهذا أمر غير منكور

علـى النـاس ويـأمرهم أن       وتبعاً لهذه االدعاءات فإن أي رجل من المجاذيب قد يخرج           
علـيهم أن   ،  يشهدوا أنه رسول اهللا فيتعين على الناس بدل أن يضربوه ويقيموا عليه الحد            

  .وهذا قمة الضالل والشرك، يؤمنوا به ويتبعوه

فلهم أورادهم وأدعيتهم التي يعلمهم إياهـا اهللا        ،  للشيخ علوم خاصة يتلقاها عن اهللا مباشرة       .2
، يجوز للشيخ مخالفة أوامر الدين فيجوز له ترك الفريـضة لذلك  سبحانه وتعالى مباشرة 

                                                 

 160هذه هي الصوفية، ص : انظر) 1(
 2/794فرق معاصرة، ) 2(
 210اإلنسان الكامل، ص ) 3(
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وأما ما تلقاه النبـي    ،  وانتهاك الحرمات ألن له شريعته الخاصة التي تلقها عن اهللا مباشرة          
وهم الخواص الذين لهم شريعتهم التي يبـاح فيهـا          ،   عن ربه فإنما هي شريعة العوام      �

 )1(.الخ..وشرب الخمر، والزنا، اختالط الرجال بالنساء

يقـول أبـو    ،  ومن هنا فإن الشيخ ليس مضطراً للتعبد فإن الكشف يأتيه وهو في فراشـه             
إن اهللا تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه ما ال يفتح لغيره وهـو              : " )2(سليمان الدرني   

والتجـرؤ  ،   هذه األفكار هي التي تدفع بالصوفية الى االستهانة بالفرائض         )3(" قائم يصلي   
فالمسلم مطالب بالعبادة حتـى     ،  وهذا كله مخالف لشريعة اإلسالم    ،  صي بألوانها على المعا 

28  � :يقول تبارك وتعالى، آخر لحظة في حياته
�� � � �:-!(
 �!�\� ��" �%#� � �� � � �� � �� � � � 	 )4(.  

يقول ابو يزيـد    ،   االنبياء بل قد تفوقها عندهم     أن للشيخ كرامات عظيمة تضاهي معجزات      .3
ن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم فسأله رجل ولم            وددت أ "  :)5(البسطامي

  .)6( " إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق :فقال، ؟ذاك يا أبا يزيد 

،  أنهم يصبرون على الجوع سبعين يوماً فيقـوى :ولهؤالء األولياء كرامات يدعونها فمنها    
ومنهم من يقـف    ،  صار الماء بين يديه ذهباً وفضة     ومنهم من إذا توضأ     ،  وإن أكل ضعف  

على البحر فيطل من اهللا سمكة وزنها ثالثة أرطال فتخرج له على وجه الماء سمة وزنه                

                                                 

 882فرق معاصرة، : انظر) 1(
هو، أبو سليمان الدارني العنسي أحد اإلبدال كان عديم النظير زهداً وصالحاً وله كالم رفيع في التصوف ) 2(

لة ومن أحسن في ليله كوفيء في نهـاره ومـن           والمواعظ من كالمه من أحسن في نهاره كوفيء في لي         
صدق في ترك شهوة ذهب اهللا بها من قلبه واهللا أكرم من أن يعذب قلباً ترك شهوة له وأفضل األعمـال                     
خالف هوى النفس وله كرامات وخوارق ونسبته إلى داريا قربة بغوطة دمـشق أو داران قيـل وهـذا                   

 مذحج، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبـد          الصحيح والعنسى نسبة إلى عنس بن مالك رجل من        
 .2/12الحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية، 

 142الرسالة القشيرية، ص) 3(
 99سورة الحجر، آية ) 4(
زاهد : ، ويقال بايزيد  ) م 875 - 804=  هـ   261 - 188(هو طيفور بن عيسى البسطامي، أبو يزيد،        ) 5(

بلدة بـين خراسـان     (نسبته إلى بسطام    .  كان ابن عربي يسميه أبا يزيد االكبر       .مشهور، له أخبار كثيرة   
وفي المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود، وأنه ربما           ..  أصله منها، ووفاته فيها   ) والعراق

 )235 / 3(كان أول قائل بمذهب الفناء ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية،  األعالم، 
 302 / 1تلبيس إبليس، : انظر) 6(
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ومنهم من يطلب الجواهر من حيتـان البحـر         ،  ومنهم من يمشي على الماء    ،  ثالة أرطال 
  .)1(الخ . .فتأتيه بالجواهر

وما تخفيه الصدور   ،  ويعرف دقائق االمور  ،  الكونويتصرف في أمور    ،  الولي يعلم الغيب   .4
فأخبره شيخه ببعض معاصيه    ،  ويذكر ابن الدباغ قصصاً لمشايخه أخبروه فيها عن الغيب        

وذكر له ذات يوم ما خطر في نفسه من سـوء وهـو             ،  التي فعلها قبل خمسة عشر سنة     
ذلك بمدة انهـا    ثم أنبأه بعد    ،  وأخبره أن زوجته تكذب عليه وهي ليست حبلى       ،  لس معه اج

ويذكر له أين   ،  وأخبره بماله ،  بل ويخبره بما في بيته من طعام      ،  وانها ستضع أنثى  ،  حامل
  .)2(بل ويخبر بما سيكون بين القبائل  ، كان باألمس

وإنما تسوله لهم أنفـسهم مـن ادعـاء    ، والبد أن يعلم الصوفية أن الغيب ال يعلمه إال اهللا       
فإن اهللا تعالى خص نفسه ، كل ذلك باطل،  في األرحاموما، الغيب ومعرفة ما في الصدور
,X   � :يقول سبحانه وتعالى  ،  بعلم الغيب فلم يظهر عليه أحد     !$ a,2 �3�� t� >!�(
 �2� � � � � �� � �� �� � � � � � � �


8"?6 � 
)�!,< ,G��� �,_ e� �,3FG�� e� R �,0 � : ويقول سبحانه  )3( 	 � ���,�8,�2 �0�� � � � � � � �� � �� � � � � � � �� �� � � � � �� � � «,(
 D � �
 w%�,� e� >,h# e� I#J
 HK,GU R M" e� �3FG�� e� M�#� .0 |-;� �0� �<(
�E �� �� � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � �E � � �� � E E �� � � �� � � � � �

:0 5��� R e�E �� � E � � � � 	 )4(.  

وأن المريد ال بد أن ال يخالف أمر شـيخه   ، وجوب السمع والطاعة للشيخ في كل ما يأمر       .5
مـا ألحفـت    " يقول عبد الرحمن الوكيل     ،  طاعة العمياء تدل على حبه لهذا الشيخ      وهذه ال 

الصوفية في شئ إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شيوخها أرباباً من دون اهللا، ففرضت على               
 لشيخه مستعبد الفكر سليب اإلرادة كجثة الميت فـي يـد            الدرويش أن يكون وطاء ذليالً    
الممتهنة أولى الدالئل على طاعة المريد لشيخه، وعلى حبه         الغاسل، وجعلت هذه العبودية     

 .)5( " له، وعلى أنه يرقى معارج الوصول إلى حظائر القدس

أن من خالف شيخه لـم يبـق علـى           " :ولهذا فإن مخالفة الشيخ إثم عظيم يقول القشيري       
ـ             شيوخ ثـم   طريقته وانقطعت العلقْه بينهما وإن جمعتهما البقعة؛ فمن صحب شيخاً من ال

                                                 

  ) 307 – 1/360( ، تلبيس أبليس،  )165- 163ص ( الرسالة القشيرية، : انظر) 1(
 40 ص -  29انظر، االبريز، ص ) 2(
 26سورة الجن، آية ) 3(
  59سور االنعام، آية ) 4(
 99هذه هي الصوفية، ص ) 5(
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: اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة، ووجبت عليه التوبة، على أن الشيوخ قـالوا          
  .)1( " عقوق األستاذين ال توبة عنها

 :المساجد على قبور األولياء ودعوة الناس الى زيارتها وبناء القباب .6

،، وتُعظـم ، فتُزخرف، ومما يحزن المسلم انتشار بناء القباب والمساجد على قبور األولياء    
وترى الزوار يتمسحون بهـذه األضـرح       ،  والطواف حولها ،  ثم يدعى الناس الى زيارتها    

وبأصحابها يكـون   ،  وكشف الضر ،  وسائلين أصحاب القبور تحقيق النفع    ،  طالبين البركة 
بشيخك ومعتقدك الولي الفالني    : فإذا قيل له بعد ذلك     ،  فقد يحلف احدهم باهللا كاذباً    ،  القسم

 بل قد ؛ ولها تنذر النذور، وعند هذه القبور تُذبح الذبائح\أ وأبى واعترف بالحق،تلعثم وتلك
بحق صاحب هـذا  القبـر       ،  يستلم أحدهم القبر كما يستلم الحجر األسود فيدعو اهللا عندها         

وظنوا انها قادرة   ،  فصار هؤالء الجهلة ككفار مكة الذين عبدوا األصنام       ،  اعطني كذا وكذا  
  . )2(على نفعهم أوضرهم 

  

                                                 

 150الرسالة القشيرية، ص) 1(
، هللا توحيد وليس وحدة، محمد      )549ص( ق، الفتح اإلعالمي العربي، القاهرة      فقه السنة، سيد ساب   : انظر) 2(

  )264ص ( م،  1986البلتاجي، مكتبة وهبة، الطبعة األولى، 
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غلو الشيعة في حب آل البيت واإلئمة:المطلب الثاني :  
  غلو الشيعة في حب آل البيت :أوالً

، �وإنها هي الفرقة التي تحب آل بيـت رسـول اهللا   ،  تعلن الشيعة والءها آلل البيت    
  :ومن ذلك،  إلى كثير من العقائد واألفعال- حسب زعمهم -وهذا الحب هو الذي دفعهم 

 :���� التي ترغب في حب علي  وضع األحاديث .1

 حملهـم علـى أن       �وغلو الرافضة في حب علي       ":- رحمه اهللا    -يقول ابن القيم    
فـإن الـشيعة أرادت أن تـضع       ،  )1( "وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه       

  : فوضعت لذلك أحاديث كثيرة منها�لنفسها مستنداً تستند عليه في غلوها في حب علي 
 .)2() صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالبعنوان( −

 .)3( )حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب( −

 : يا رسول اهللا، للنار جـواز ؟ قـال  :�قلت للنبي : عن طاوس، عن ابن عباس، قال      −
 .)4( )نعم، حب على بن أبي طالب(

حب علي بن أبي طالب حسنة ال يضر معها سيئة وبغضه سـيئة ال تنفـع معهـا                  ( −
 .)5( )نةحس

 :�فقال النبـي    ،  �انقض كوكب على عهد رسول اهللا       : " قال �عن أنس بن مالك      −
فنظرنا : قال،  )انظروا إلى هذا الكوكب، فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدى           (

                                                 

 )89 / 1 (-تلبيس إبليس ) 1(
حـديث باطـل،   : ، قال عنه األلبـاني )601 / 11 (32894: كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، ح      ) 2(

 2/205ضعيفة، محمد ناصر الدين األلباني، دار المعارف، الرياض، السلسلة ال:انظر
الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقـب إلكيـا،                ) 3(

، 2722: م، ح 1986 - هــ    1406تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب العلميـة، بيـروت،            
 3/350السلسلة الضعيفة، :حديث باطل، انظر: ي قال عنه األلبان2/142

ميزان االعتدال في نقد الرجال،  شمس الدين أبوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الـذهبي،                   ) 4(
، ذكره ابن الجوزي في الموضـوعات، تحقيـق         339 / 3تحقيق على البجاوي، دار المعرفة، بيروت،       

 399م، ص1966 – 1386ولى حقوق الطبع محفوظة هـعبدالرحمن محمد عثمان، الطبعة اال
 2/142، 2725: الفردوس بمأثور الخطاب، ح) 5(



 محبة العباد وعالقتها بالوالء والبراء

          

 189 

 الفصل الثالث

 قد غوى محمـد     ":فإذا هو انقض في منزل على بن أبى طالب فقال جماعة من الناس            

 _�}  �: هللا تعالى، فأنزل ا "في حب على بن أبى طالب'� �q�(
�� � � �� � � � 	  "  )1( 

 )2()لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق اهللا تعالى النار( −

 وأباهما وأمهما كان معـي فـي        - الحسن والحسين    : يعني -من أحبني وأحبهما    ( −
 )3( )درجتي يوم القيامة

 )4( )أحب أهلي إلي الحسن والحسين( −

  

ث الموضوعة والباطلة إال غيض من فيض ما وضعته الـشيعة فـي             وما هذه األحادي  
وقد رد ابن القيم رحمه اهللا  على مزاعم الشيعة التي استندت            ،   وآل البيت  �فضل حب علي    

هللا وال تتوهم الرافضة والشيعة قـبحهم ا       " :فيها إلى هذه األحاديث الباطلة والموضوعة فيقول      
 ألنهم أفرطوا في محبتهم حتى جرهم ذلـك إلـى           ،  تأهل البي من هذه األحاديث أنهم محبون      
، يهلك في محب مفرط يقرظني بما ليس في        :�وقد قال علي    ،  تكفير الصحابة وتضليل األمة   

وهـؤالء الـضالون    ،  ي قلب مؤمن  ـومر خبر ال يجتمع حب علي وبغض أبي بكر وعمر ف          
را قـاتلهم اهللا أنـى   م وبـوا ـارا عليهـم عـالحمقى أفرطوا فيه وفي اهل بيته فكانت محبته       

   )5( " يؤفكون

فإن أبا طالب أحب ولده علياً لكنه دخـل         ،  فإن هذه األحاديث تتناقض مع النقل والعقل      
 فإن ذلك ال يمنعها من دخول       �وإن الناس لو اجتمعت على حب علي        ،  النار ألنه مات كافراً   

 أو  يخطـر  �وا عليـاً   إن لم يعرف  ،   وسائر أركان اإليمان   �النار حتى يؤمنوا باهللا ورسوله      
  .)6(  �ببالهم أمر حبه 

                                                 

: " ، قال عنه ابن تيمية )373 / 1( ،  ، ذكره ابن اجوزي في  الموضوعات       )2/45(  ميزان االعتدال،    (1) 
  )7/45( ، منهاج السنة، "أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث 

من أبين الكذب باتفاق أهل العلـم       :" ، قال عنه ابن تيمية    3/373،  5135: أثور الخطاب، ح  الفردوس بم ) 2(
 5/40، منهاج السنة، "واإليمان 

 ، قال عنه األلباني حديث منكر 123 / 7السلسة الضعيفة، ) 3(
اللباني في  ، ضعفه ا  8/387التاريخ الكبير، أبو عبد اهللا إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت،            ) 4(

 4/322السلسلة الضعيفة، 
 )448 / 2 (-الصواعق المحرقة ) 5(
  )5/40( ، منهاج السنة، )318 / 1(المنتقى من منهاج االعتدال، : انظر) 6(
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فإن هذا ال   ،  الجماعة يرفضون هذه األحاديث الموضوعة الباطلة      و وإذا كان أهل السنة   
وشيعته هم أهـل      ":يقول ابن القيم رحمه اهللا      ،   وآل البيت  �يعني بحال أنهم ال يحبون علياً       

ما غيرهم فاعداؤه في الحقيقة ألن المحبة وأ، �السنة ألنهم الذين أحبوهم كما أمر اهللا ورسوله 
، )1(" لهالكهم   ً الخارجة عن الشرع الجائرة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى فلذا كانت سببا            

فهم فـي   ،  كما فعل أهل السنة   ،  بل إن الباحث عن الحق ال يجد أحداً أحب آل البيت وأكرمهم           
   :ومن ذلك، حبهموفضل ، �هذا الباب يثبتون فضائل آل بيت رسول اهللا 

 ": في خَيبر وكَان بِه رمد فَقَـالَ        � قَد تَخَلَّفَ عن النَّبِي       � قَاَل كَان علي   � عن سلَمةَ    −
      وِل اللَّهسر نَأنَا َأتَخَلَّفُ ع�       قَ بِالنَّبِيفَلَح يلع جالَّ ، � فَخَر لَـةاللَّي اءسم ا كَانـي   فَلَمت

    وُل اللَّهسا قَاَل رهاحبي صف ا اللَّههلًـا   ( :�فَتَحجا رةَ غَـدايالر ْأخُذَنلَي ةَ َأوايالر نيطلَُأع
  ولُهسرو اللَّه هبحي  ،        هلَيع اللَّه فْتَحي ولَهسرو اللَّه بحقَاَل ي َأو (  ،   ـيلبِع نـا   فَِإذَا نَحمو 

 .)2(  الرايةَ فَفَتَح اللَّه علَيه �هذَا علي فََأعطَاه رسوُل اللَّه  :نَرجوه فَقَالُوا

 إلي أن ال يحبني إال  �والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي  ":�قال علي  −
 )3( "مؤمن وال يبغضني إال منافق

  )4()ن سيدا شباب أهل الجنةالحسن والحسي(:�يقول النبي  −

، تجب مواالتـه  ،   فرض الزم  �فالحق الذي عليه اهل السنة والجماعة أن حب علي          
ورابـع  ،  وأحد العشرة المبشرين بالجنة   ،  �وصهر رسول اهللا    ،  فهو من السابقين الى االسالم    

 � وعمـر    �والحب كما له واجب فإنه واجب في حق أبي بكر           ،  الخلفاء الراشدين المهديين  
  .)5( �وسائر أصحاب رسول اهللا ، �وعثمان 

  

  

  

                                                 

 )449 / 2(الصواعق المحرقة، ) 1(
 632ص ، 3702: ، ح�صحيح البخاري، كتاب  فضائل الصحابة، باب مناقب علي ) 2(
ب اإليمان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي رضـي اهللا عنـه مـن اإليمـان                 صحيح مسلم، كتا  ) 3(

 86، ص78: وعالماته وبغضهم من عالمات النفاق، ح
، قـال عنـه   5/660، 3781: ، ح 
سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب  مناقب الحـسن والحـسين            ) 4(

 حسن غريب: الترمذي
ناصر عبد الكـريم العقـل، مكتبـة        ،  ، حراسة العقيدة  )317/  1 (-المنتقى من منهاج االعتدال     : انظر) 5(

 )88ص ( م، 2002هـ، 1423العبيكان، الطبعة األولى، 
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  :����  على حب النبي ���� تقديم حب علي  .2
المتمثل في تقديمه على  �أن غلو الرافضة في حب علي  ":يقول ابن قتيبة  رحمه اهللا

 في نبوته، وعلم الغيب      � وصحابته عليه، وادعائهم له شركة النبي         �من قدمه رسول اهللا     
قاويل واألمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفـر إفـراط الجهـل    لألئمة من ولده وتلك األ   

  )1( " والغباوة

فهل  " : فيقول � على حب النبي     �ويعترض ابن تيمية على تقديم الشيعة حب علي         
دون  �سبب دخولهم الجنة أوال هو حب علي عليهم السالم المرسلين   و يقول عاقل إن األنبياء   

هل تعلق   و ،رسله ليس هو السبب في ذلك      و حب اهللا  و ،رسله و ءسائر األنبيا  و رسوله و حب اهللا 
 عمـر  و إال كتعلقها بحب أبي بكـر  رسوله والشقاوة بمجرد حب علي دون حب اهللا  و السعادة

من ابغضهما دخل    و معاوية دخل الجنة   و  فلو قال قائل من احب عثمان      ،  �معاوية   و عثمانو
  .)2( " الشيعة النار كان هذا من جنس قول

 علـى سـائر     � جعل الواجب تقديم محبتـه       �ك لبيان كذب الشيعة أن النبي       ويكفي
 َأن رسـوَل     �عن َأبِي هريرةَ    ،  وإال اختل ميزان اإليمان عند المرء     ،  المحاب مهما عظمت  

  ِإلَ          ( : قَالَ  �اللَّه بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤملَا ي هدي بِيي نَفْسالَّذفَو   هلَدوو هاِلدو نم ه3( )ي( ،
   َأنَسٍ   وفي رواية أخرى ع قَاَل �ن:    قَاَل النَّبِي �: )         نم هِإلَي بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤملَا ي

ينعمالنَّاسِ َأجو هلَدوو هاِلد4()و(  
 : باإلمامة����القول بأحقية علي  .3

ن إو،  �لـي   عاإلمامة من حق    وتقول إن   ،  أهم عقائد الشيعة  تعتبر عقيدة اإلمامة من     
 �اإلمامة من حق علي     أن  و،   قد غصبوا حقه في الخالفة     � وعثمان   � وعمر   �أبا بكر   

وفي سبيل إثبات هذه الدعوى سلكت الشيعة مسالك عديدة فهي تارة تلجأ الى             ،  وذريته من بعده  
وأمـا الـنص   : " الطوسي- كما يلقبونه -ائفة ال شيخ الطفقد ق، التأويل الباطني آليات القرآن 

��0
  �: على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى         m .�/(
� X(�C#� �r	
 ��!(� K&�� � � � � �  � � � � �� �� � � �� �

                                                 

أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية عرض ونقد، ناصر بن عبد اهللا بن علي القفـاري، مكتبـة           ) 1(
 1192 / 3جزار االلكترونية، 

 285 / 7منهاج السنة النبوية، ) 2(
 11، ص 14:   من اإليمان، ح�صحيح البخاري، كتاب  اإليمان، باب حب رسول اهللا ) 3(
 11، ص 15:  من اإليمان، ح�صحيح البخاري، كتاب  اإليمان، باب حب رسول اهللا ) 4(
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����
# �_� A��b(
 ���c�� At@(
 ��F!-� .�/(
� � � �� � � � � �� � �� � � � �� �� � � � وهذه اآليـة   : ")3( وقال الطبرسي  ،  )2(")1( 	�
  .)4("من أوضح الدالئل على صحة إمامة علي بعد النبي بال فصل

فهم يزعمون أن علـي تـصدق       ،  �وهذا أقوى دليل عندهم في إثبات اإلمامة لعلي         
ويزعمون وجود  ،  وتدل على إمامته  ،  وهي خاصة به  ،  بخاتمه وهو يصلي فنزلت فيه هذه اآلية      

فـإن العلمـاء    ،  م بصحة السند على هذا اإلجمـاع      ونحن هنا نطالبه  ،  اإلجماع على هذا الكالم   
  .)5( �وأن هذه اآلية لم تنزل في علي ، اجمعوا أن هذه القصة محض كذب

وقد ساق ابن كثير اآلثار التي تروى في أن هذه اآلية نزلت في علـي حـين تـصدق                   
  .)6("لهاجهالة رجاووليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، : "بخاتمه، وعقب عليها بقوله

 : ���� لعلي   �قول رسول هللا    وقد تلجأ الشيعة إلى تأويل األحاديث الصحيحة ومن ذلك          
   .)7( " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي(

 تولى  
فإن هارون   ،   على غيره من الصحابة    �وهذا الحديث ال يوجب تقديم علي       
وإنما ولي األمر   ،   فلم يحكم بني اسرائيل    أما بعد وفاته  ،  
أمر بني اسرائيل في زمن موسى       

فالحديث يـدل   ،  � ال تكون له اإلمامة بعد رسول اهللا         �وعلى هذا فإن علي     ،  يوشع بن نون  
 .)8( �على قربه من النبي 

                                                 

  55سورة المائدة، آية ) 1(
 ) 680 / 2(أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية عرض ونقد، ) 2(
مفسر محقق لغـوي،  مـن أجـالء    : الحسن بن الفضل الطبرسي، أمين الدين، أبو علي      هو الفضل بن    )  3(

فـي  " جوامع الجـامع    " مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان و      " له  . االمامية،  نسبته إلى طبرستان    
عالم إعالم الورى بـأ " و" مختصر الكشاف " و" غنية العابد " و" تاج المواليد " ومن كتبه . التفسير أيضا 

 )  148 / 5(هـ، األعالم،  548توفي في سبزوار، سنة ".  ط -الهدى 
 )680 / 2(أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية عرض ونقد،  ) 4(
 7/4منهاج السنة، : انظر) 5(
 3/139تفسير ابن كثير، ) 6(
 398، ص 2404: ، ح�، باب من فضائل علي بن أبي طالب �صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ) 7(
 4/1854 القاهرة، -الفصل في الملل والنحل، ابن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي : انظر) 8(
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ويكفينا في هذا الباب الذي غالت في إثباته الشيعة غلواً كبيراً ما قاله شيخ اإلسالم ابن                
 لم يبلغ شيًئا من إمامة علي، ولهم على          � باالضطرار أن النبي     إن أهل العلم يعلمون   : "تيمية

  )1(" هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم
 :إحياء عاشوراء .4

وذلك أنه اليوم الذي قتل الحسين بـن        ،  ليوم عاشوراء مكانة عظيمة في عقيدة الشيعة      
، اطف النـاس  الستدرار عو ،  وتركز الشيعة في كتبه على وصف كيفية قتل الحسين        ،  �علي  

وكيف اجتمع عليه أعداؤه    ،   فتجدهم يذكرون كيف مات وحيداً وقد تخلى الناس عنه         .وتهيجيهم
وكيف ،  ومات عطشاً ،  وتركوه ينزف ،  ضربا بالسيف والسهام والرماح حتى أصابوه في مقتل       

  .)2( طلب الماء فرفضوا وحزوا رأسه وعلقوه على الرمح

في يوم عاشوراء، فوضعوا أحاديث كثيرة كـذبا        ولقد بالغ الشيعة     " :ويقول ابن كثير  
 كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إال وجد تحتـه                فاحشا، من 

وشعاعها كأنه الدم، وصارت السماء      دم، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الشمس كانت تطلع        
أحمر، وأن الحمرة لـم     كأنها علقة، وأن الكواكب ضرب بعضها بعضا، وأمطرت السماء دما           

أن الشمس  : عن أبي قبيل المعافري   : وروى ابن لهيعة  ،  تكن في السماء قبل يومئذ، ونحو ذلك      
كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وقت الظهر، وأن رأس الحسين لما دخلوا به قـصر اإلمـارة                 
 جعلت الحيطان تسيل دما، وأن األرض أظلمت ثالثة أيام، ولم يمس زعفران وال ورس بمـا               
كان معه يومئذ إال احترق من مسه، ولم يرفع حجر من حجارة بيت المقدس إال ظهر تحته دم                  

إلى غير  ،  عبيط، وأن اإلبل التي غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم             
ويؤكد ابن تيمية رحمه   )3(  " ذلك من األكاذيب واألحاديث الموضوعة التي ال يصح منها شئ

  .)4( معظم الروايات التي تروي قصة مقتل الحسين أكاذيب لم تصح اهللا أن

ويبين ابن كثير طريقتهم ، وفاءها آلل البيت ووتحيي الشيعة عاشوراء تعبيراً عن حبها  
تعلق المسوح على أبواب الدكاكين ويذر التبن والرمـاد، وتـدور الـذراري              " :في ذلك قائالً  

                                                 

 4/14منهاج السنة، ) 1(
هـ، 1370ثمرات األعواد، علي بن الحسين النجفي، منشورات الشريف الرضا، الطبعة األولى،            : انظر) 2(

1/213-215  
عيل بن كثير الدمشقي، حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شـيري،            البداية والنهاية، ابي الفداء اسما    ) 3(

 219 / 8  م،  1988 هـ، 1408دار إحياء التراث العربي، الطبعة االولى 
 4/332منهاج السنة، : انظر) 4(
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ن بن علي يوم عاشوراء صبيحة قـراءتهم المـصرع   والنساء في سكك البلد تنوح على الحسي     
  )1( " المكذوب في قتله

المستحب يـوم عاشـوءا      " :لن السنة في يوم عاشوراء فيقو     ييبرحمه اهللا   وابن تيمية   
ام معه التاسع ومنهم مـن يكـره إفـراده          ـاء ويستحب أن يص   ـور العلم ـالصيام عند جمه  

نِ ابنِ عباسٍ قَاَل لَمـا قَـدم   عحسين ولكن ماورد   وعلة الصيام هنا ليس مقتل ال     ،  )2( " بالصيام
  النَّبِى�               رى َأظْهالَّذ موذَا الْيفَقَالُوا ه ذَِلك نِئلُوا عفَس اءاشُورع ونومصي ودهالْي دجينَةَ ودالْم 

       يمظتَع هومنَص ننَحو نوعرلَى فى عوسم يهف اللَّه ا لَه .     وُل اللَّـهسلَـى     ( :�فَقَاَل رَأو ـننَح
نْكُمى موسبِم(هاميبِص رَأمو  )3(.  

 ال يكون بحال �فعلينا ان نعلم علم اليقين أن اظهار حب الحسين وآل بيت رسول اهللا 
ذه البدع  فإن الذين يفعلون ه   ،  ولكن المحبة اتباع  ،  الخ. .أو اللطم ،  أو العطش ،  بالنياحة المحرمة 

إن الـذي يرضـيه هـو    ، 
 وآل بيتـه    �تحت ستار المحبة هل هذا يرضي اهللا ورسوله         
لم ، والبد أن نعلم أن من تذرع بمحبة آل البيت فأتى بالبدع والمحرمات، االستمساك بهذا الدين  
  .إن المحب لمن يحب مطيع، ولم يحققها، يعرف حقيقة المحبة

  

  

  

  

  :غلو في حب آل البيتاآلثار المترتبة على ال :ثانياً

   :جعلت محبة آل البيت ستار يتخفى تحته الفساق والزنادق .1

، وذكر ابن تيمية رحمه اهللا قصة تبين أحد اهم أسباب وضع األحاديث في هذا البـاب               
إنكم ال ترجعـون إلـى ديـن         " :فسئل،  �أن رجالً كان يظهر الترفض وانتحال حب علي         

  إذاً   ":فقـال ،  �ملكم على الترفض وانتحال حـب علـي         فما الذي ح  ،  اإلسالم وال تعتقدونه  
 وقد وجدنا أقواما ينتحلـون      ،  مينا بالكفر والزندقة  ا رأينا الذي نعتقده ر    نإن أظهر ،  أصدقك أنا 

 فنـسبوا  ، ويقولون ما شاؤوا، ويعتقدون ما شاؤوا، حب علي ويظهرونه ثم يقعون بمن شاؤوا   
 ثم نقـول    ،  ا أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل       فلم نر لمذهبن  ،  بذلك إلى الترفض والتشيع   

                                                 

 7/371البداية والنهاية، ) 1(
 4/334منهاج السنة، ) 2(
، وصححه األلباني في    302 / 2،  2446:  عاشُوراء ح  سنن أبى داود، كتاب الصوم، باب فى صومِ يومِ        ) 3(

 1/246صحيح الترغيب والترهيب، 
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أحب إلينا مـن أن     ،   فألن يقال لنا رافضة أو شيعة      ،  ونقع بمن شئنا  ،  ونعتقد ما شئنا  ،  ما شئنا 
  )1( "وما علي عندنا أحسن حاال من غيره ممن نقع بهم، يقال زنادقة كفار

 :التجرؤ على المعاصي .2

حب علي بن أبي "  :فتقولصيها ا معتضع الشيعة قاعدة عظيمة تبرر تحتها سائر
وبالتالي يجوز للمرء ، )2("طالب حسنة ال يضر معها سيئة وبغضه سيئة ال تنفع معها حسنة 

فمنهم من يزعم أن اهللا سيتجاوز ، �ان يفعل ما شاء من المنكرات ثم يقول انه يحب علي 
 . )3(ين دونهم وأن الوعيد نافذ في المخالف، لهم عن خطايهم فيدخلون الجنة مباشرة

    

  :���� غلو الشيعة في بغض الصحابة :ثالثاً

وأعلنـوا ذلـك للنـاس      ،  � ببغض أصحاب رسول اهللا      �لقد تعبدت الشيعة إلى اهللا      
، أن ذلك قربة الى اهللا سبحانه وتعالى      و،  فجعلوا اللعنة والسب والشتم والطعن عالنية     ،  صراحة

عضهم برضاها وفق شروطها التي    ت ب فإنها خص ،   ليس واحداً  � الصحابة   منوموقف الشيعة   
ة يثم خصت من هذه البق، ة الصحابة البغضي اهللا بها من سلطان ومن ذلك، وجعلت لبق لما أنز 

، رضي اهللا عـنهم   ومن هؤالء أبو بكر وعمر وعثمان       ،  ثلة أبغضتها أكثر من باقي الصحابة     
  :ولعل هذا يتضح باآلتي

 :مظاهر بغض الشيعة للصحابة عموما .1

 بعـد   �عة أن الصحابة كلهم كانوا يعلمون ان اإلمامة كانت من حق علي             تزعم الشي 
كفـروا  _ حسب زعمهم _  وبذلك فإن الصحابة �د وفاة الرسول ع ولكنهم أنكروها ب  �النبي  

 :فقـالوا ،  إال فئة قليلة من الصحابة واختلفوا في عددهم        )4( �بإسنادهم اإلمامة إلى غير علي      
، )5(وسلمان الفارسي ن وأبو ذر الغفاري،  المقداد بن األسود  : ثالثة  إال �ارتد الناس بعد النبي     

، عثمان بن مظعون  ،  وأضاف بعضهم إليهم قنبر بن دكان     ،   عمار بن ياسر   :يد عند بعضهم  وزِ
                                                 

: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية،  أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق                ) 1(
 1/278 ،1392محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،  مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

 2/142، 2725: الفردوس بمأثور الخطاب، ح) 2(
هلموت ريتر، دار إحيـاء     : مقاالت االسالميين، علي بن إسماعيل األشعري أبو الحسن ن تحقيق         : انظر) 3(

 56 بيروت، الطبعة الثالثة، ص–التراث العربي 
 16مقاالت االسالميين، ص:انظر) 4(
 198م، ص 1990_ هـ 1411ي، دار التعارف، بيروت روضة الكافي، محمد يعقوب الكلين:انظر) 5(
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والمقداد ،   وسلمان ،   أبو ذر  :ولعل الشيعة ركزت كثيراً على إثبات إيمان      ،  وعبد اهللا بن رواحة   
وحملت اآليات التي تتحـدث عـن المـشركين         ،  �بإمامة علي   ألنها تزعم أنهم هم من آمن       
  .)1( �والكفار على باقي الصحابة 

 نَـص    � َأن النَّبِـي     :وَأصُل قَوِل الرافضة   " :ويبين ابن تيمية مقالة الشيعة حين قال      
وَأن الْمهـاجِرِين والَْأنْـصار   ؛ الَفَه كَفَروَأنَّه إمام معصوم ومن خَ؛ علَى علي نَصا قَاطعا ِللْعذْرِ  

واتَّبعوا َأهواءهم وبدلُوا الدين وغَيروا الشَّرِيعةَ وظَلَموا       ؛  كَتَموا النَّص وكَفَروا بِالِْإمامِ الْمعصومِ    
 إن َأبا بكْرٍ وعمر ونَحوهما      :عشَر َأو َأكْثَر ثُم يقُولُون     بِضعةَ   :بْل كَفَروا إلَّا نَفَرا قَليلًا    ؛  واعتَدوا

 وَأكْثَرهم يكَفِّر من خَالَفَ قَولَهم ويـسمون        ،   بْل آمنُوا ثُم كَفَروا    : وقَد يقُولُون  ،  ما زالَا منَافقَينِ  
فَهم كُفَّارا ويجعلُون مداِئن الِْإسلَامِ الَّتي لَا تَظْهر فيها َأقْوالُهم دار رِدة            َأنْفُسهم الْمْؤمنين ومن خَالَ   

  .)2( " َأسوَأ حالًا من مداِئنِ الْمشْرِكين والنَّصارى

ـ         ،  لكن الشيعة إذ أثبتت اإلسالم لهؤالء النفر       ى فإنها تقر أن العالقة بينهم لم تكـن عل
حتى إن أحدهم لو علم     ،  أما بواطنهم ففسدت على بعضهم البعض     ،  طيب ومودة إال في الظاهر    

يا أبـا ذر، إن     : قال أمير المؤمنين    ":ومما ينسبونه له    ،  ما في قلب صاحبه لترحم على قاتله      
سمعت أبا عبد اهللا : وعن أبي بصير قال، "رحم اهللا قاتل سلمان: سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت    

 يا سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض :�قال رسول اهللا :  يقول �
) وهم خلص الشيعة في زعم الروافض(ولذلك فإن التعامل قائم بينهم  " علمك على سلمان لكفر   

  .)3(على أساس التقية والكتمان

لطبرسـي  يصفهم النوري ا   عند الشيعة نظرة شك وريبة ،      �فالنظرة العامة للصحابة    
الذين آمنوا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم وهم بين جاهل غبي ومعاند غـوي، واله عـن               " : فيقول

الدين وتاه في شيع األولين، وصارف همته في ترويج كفره، وجبار يخاف من مخالفة نهيـه                
وأمره وليس فيهم من يرجى خيره ويؤمن شره، ال يكاد يشك أنهم أخس قدراً وأعجز تـدبيراً                 

  )4( " سبيالً وأخسر عمالً وأجهل مقاماً وأشر مكاناً وأسفه رأياً وأشقى فطرةوأضل 
                                                 

، أصـول   46موقف الشيعة من أهل السنة، محمد مال اهللا، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثالثـة، ص              : انظر) 1(
، كسر الصنم، آية اهللا ابو الفضل البرقعـي، دار البيـارق،   728 _2/724مذهب الشيعة األثنا عشرية،     

 26م، ص1998الطبعة األولى، 
 356 / 3مجموع الفتاوى، ) 2(
 ) 724 / 2 (-أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية عرض ونقد ) 3(
م، 2007 -هـ  1428ثم أبصرت الحقيقة، محمد سالم الخضر، شبكة أنصار أهل البيت، الطبعة الثانية،             ) 4(

 406ص 
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  من هم أفضل الناس في ملتكم؟: لو سألنا اليهود :ويقول حسين الموسوي

  .إنهم أصحاب موسى: لقالوا

  من هم أفضل الناس في أمتكم؟: ولو سألنا النصارى

  .إنهم حواريو عيسى: لقالوا

  م أسوأ الناس في نظركم وعقيدتكم؟من ه: ولو سألنا الشيعة

  .�إنهم أصحاب محمد : لقالوا

إن أصحاب محمد هم أكثر الناس تعرضاً لسب الشيعة ولعنهم وطعنهم وبالذات أبـو              
زوجتا النبي صلوات اهللا عليه، ولهـذا       رضي اهللا عنهما    بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة      

 وجبتيهمـا   -أبـو بكـر وعمـر     -اللهم العن صنمي قريش     " : ورد في دعاء صنمي قريش    
 وهذا دعاء منـصوص عليـه فـي الكتـب            " الخ..عائشة وحفصة -وطاغوتيهما، وابنتيهما   

  .)1( " وكان اإلمام الخميني يقوله بعد صالة الصبح كل يوم. المعتبرة
 

 :مظاهر بغض الشيعة لفئة مخصوصة من الصحابة .2

 فـي   � حق علي     قد غصبوا  � وعثمان   � وعمر   �فإن الشيعة اعتبرت أبا بكر      
 :يقول المجالسي، وجعلوا التبرأ منهم ديناً ،  وجاهروا ببغضهم خاصة  ،  األمامة فناصبوهم العداء  

وما يتضمن  ،  األخبار الدالة على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم           " 
كفاية لمن أراد   وفيما اوردناه ال  ،  أكثر من أن يذكر في هذا المجلد او في مجلدات شتى          ،  بدعهم

  )2(" اهللا هدايته الى لصراط المستقيم 

اللّـذان  : 97الباب  : "وعقد شيخهم اآلخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع منها         
 أن إبلـيس    98والباب  ،  تقدما على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة           

  .)3(" رف عليه في النار أرفع مكانًا في النار من عمر، وأن إبليس ش

 :فقال لي ،   في بعض الليل   
 دخلت على علي     :قال في هذا يروي الحارث األعور    و
أال أحدثك بأشـد     " :قال،  .. اهللا :قال،،   حبك يا أمير الؤمنين    :قلت" ما جاء بك في هذه الساعة       

                                                 

  80 م، ص2007هللا ثم للتاريخ، حسين الموسوي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ) 1(
الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء، عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي، مكتبة االمام البخاري،                ) 2(

  59م، ص 2006
 ) 728 / 2(أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية،  ) 3(
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هللا لقـد ظننـت     اما وا ،  ياأمير المؤمنين  "::قلت" وأشدهم عداوة لمن أحبنا ؟      ،  الناس عداوة لنا  
 :فقال، فدنوت منه، أدن مني يا اعور " :قال،، أبي بكر وعمر   ":قلت،  "هات ظنك    " :قال،  ظناً

  )1(" ا مبرئ اهللا منه. .أبرأ منهما

  من بغض الشيعة وتكفريهم له الـشيء         � ما نال ابا بكر وعمر       �وقد نال عثمان    
معشر الشيعة علموا أوالدكـم      " :ل أنه قا  �ومن ذلك ما ينسبونه الى الحسن بن علي         ،  الكثير

فإن لم يدركه آمن بـه      ،  فإنه من كان في قلبه حباً لعثمان فأدرك الدجال آمن به          ،  بغض عثمان 
  )2(" في قبره 

إذ تـزعم ان    ،  � رقية   � أنه قتل زوجته بنت رسول اهللا        �ة عثمان   ـوتتهم الشيع 
وأمر رقية ان ، �عانه عثمان فأ،  دعا على المغيرة بن العاص ولعن من يؤيه ويعينه       �النبي  

 بعلـي ليقتـل     �فبعث النبـي    ،   بالخبر �لكن الوحي اخبر النبي     ،  تكتم عن أبيه الخبر فأبت    
فشكت امرها  ،   فضربها � ان رقية هي من اخبرت رسول اهللا         �فاتهم عثمان   ،  العاص ففعل 

ل يوم تـشكو    ما أقبح المرأة ذات حسب ودين ك      ( :فنهاها رسول اهللا قائالً   ،  �الى رسول اهللا    
وفي المرة الرابعـة أرسـل   ، �فما زال عثمان يضربها وهي تشكو الى رسول اهللا       ،  )زوجها
ثم بات ،  قتلها قتله اهللا�فقال النبي ، فإذا بظهرها أثر ضرب شديد،  فاحضره� علياً �النبي 

 رسـول اهللا أن ال      �فلما أصحبت جنازة رقيـة اسـتأذن عثمـان          ،    مع جاريتها   �عثمان  
  .)3( لمرض أصابه يحضرها

الذي روي  ،  �فإن المتهم بالقتل لعثمان بن عفان       ،  إن هذه القصة ليبدوا كذبها ظاهراً     
، ، والحياء ال ياتي اال بالخير     )4(في مناقبه الشيء الكثير ويكفيك انه رجل تستحي من المالئكة           

 :الم النبوة األولـى إن مما أدرك الناس من ك ( : يقول �فإنه النبي   ،  فإذا فُقد الحياء ورد الخلل    
وقد  ورد ان النبـي      ،  ، فال يأتي هذا الفعل المشين من الحيي       )5( )إذا لم تستح فاصنع ما شئت     

 قال أكرميه فإنه    ،   قالت بخير  ،  _يعني عثمان   _ كيف تجدين أبا عبد اهللا       (:� سأل رقية    �
عة انـه كـان     التي ادعت الشي  _ فقد اجتمع فيه مدح زوجته      ،  )6( )من أشبه أصحابي بي خلقا    

                                                 

 60الفكر التكفيري عند الشيعة، ص ) 1(
 64المرجع السابق، ص ) 2(
 182، أصفهان، ص
مد حسن الكاشاني، منشورات مكتبة أمير المؤمنين الوافي، مح: انظر) 3(
، صـحيح مـسلم،     )أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة        : ( قال عن عثمان   �روى أن رسول اهللا     ) 4(

 1866، ص 2401: من فضائل عثمان، ح: كتاب فضائل الصحابة، باب
  اسناده صحيح :، قال شعيب األرناؤط73/34، 22345: مسند احمد، ح) 5(
 4/84، صححه  الحاكم في مستدركه، 1/76المعجم الكبير، ) 6(
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وإلى جانب هذا   ،  _ الذي ادعت الشيعة ان كان يدعو عليه         - � ومدح رسول اهللا     -يضربها  
لـو أن    (:وقـال ،   زوج عثمان من ابنته الثانية أم كلثوم       � لما ماتت رقية     �فإن رسول اهللا    

مـا   (: وفي رواية أخـرى قـال  )عندي عشرا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة فإني عنك راض     
، فلو كان عثمان قد قتلها ما كان رسول اهللا          )1( )أم كلثوم إال بوحي من السماء     زوجت عثمان   

  . عليه الحد� ليزوجه بابنته بل ألقام رسول اهللا �

فأولوا ،   العداء � حبيبة رسول اهللا     �ولم يكتفوا بذلك بل ناصبوا أم المؤمنين عائشة         

	�� �\��0� ?� �/%> � :قوله تعاالى  ��� � � � � �� � � � �� � �A�-% 
�6 � � وينسبون للحـسين  ، إن المراد بها عائشة، )2( 	 �


 وأدخلت بيته من ال يحـب       � قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول اهللا         " : أنه قال لها   
  )3("  قربه �رسول اهللا 

 على هذا الوجه من قبل الشيعة ليس دليالً بأي          �إن التجرؤ على صحابة رسول اهللا       
، بل هو دليل واضح على جهلهم بحقيقة الـدين        ،  � رسول اهللا    حال على انهم يحبون آل بيت     

فأرادوا ضربه فـي مقتـل   ،  ولعله يدل وبوضوح على حقد بعضهم على الدين       ،  وفضل هؤالء 
بـل  ،  ألنه لم يحسن اختيار أصـحابه � فهو طعن في النبي �حين طعنت في صحابة النبي  

  :كيف تستقيم هذه االتهامات مع أمور كثيرة منها


�J),��   �قال سبحانه وتعالى ، تلعنهمن يترضى عن الصحابة والشيعة     القرآ .1 ��-%�;(
�� �� � �� � � �
 �,p 8,2?� X�2 
�L#� �3�2 �r	
 µ# ��;"g% �_���
 .�/(
� #�@&J
� .��4�3=
 .0� � � � ��� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � � �E � � �� � � � ��

�l #�[J
 �3�� ��j H��4� � �� � � �� � � �� �� E�!,��(
 ��,�(
 �(' 
8%? �3!� .�8(� � � � �� � � �� �� � � � 6 � فاآلية صريحة في ، )4( 	 �

عدهم بهـذا الرضـا      و النص على ان اهللا رضي عن الصحابة من المهاجرين واألنصار         
  .جنات نعيم


),/�. X,�0   �قال تعـالى    ،  القرآن مدح الصحابة والشيعة تتبرأ منهم      .2� ��	
 W�,C# 8,F�� � � �� � � �� � � ) �  
?� �_K!C �&
�L#� ��	
 .0 t�� ����� 
8qC ���# �_
�� �3�!% O�o# #���(
 a2 O
87� D � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � �6 6 6� � �6 � � � � �� � � �� � � � � �

                                                 

 وإسناده حسن لما تقدمه من الشواهد: ، وقال عنه الهيثمي3/93مجمع الزوائد، ) 1(
،  المنتقى من منهاج االعتـدال،       359/ 13وع الفتاوى،   ـ، مجم 2/90الفصل في الملل والنحل،     : انظر) 2(

 .156ص 
 1/296ة، فرق معاصر) 3(
 100سورة التوبة، ) 4(
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V7� � ��	
 8,2� #�,��(
 �,1 T!,�!( �
#b,(
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�GF2� 
��0m .�/(
6 � � � � � � �� � � � � � �6 � 6 � � �� � � �� � � 	 )1( 

3.    ابِي فَ ( �قَاَل النَّبِيحوا َأصبلَا لَا تَسو مهدَأح دلَغَ ما با مبذَه دثَْل ُأحَأنْفَقَ م كُمدَأح َأن لَو
يفَههل وافقوا نهج    � عبادة وقربة الى اهللا      �فكيف بالذين اتخذوا سب صحابته      ،  )2()نَص 

 .االسالم ؟

وقد وردت أحاديث تخص أبا بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم بالفضل والمـدح مـن        
فاستقام األمر إذاً   ،   وهو عندنا الصادق المصدوق الذي ال ينطق عن الهوى         �ل اهللا   رسو

لو كنت متخذاً مـن أمتـي خلـيالً         ( :�يقول  ،  ولم تقم لمن خالف فيهم حجة     ،  بمدحه لهم 
 :قـال   � ن عبـاسٍ   عن اب  :�ويقول النبي   ،  )3( )التخذت أبا بكر ولكن اخي وصاحبي     

ه فَتَكَنَّفَه النَّاس يدعون ويصلُّون قَبَل َأن يرفَع وَأنَا فيهِم فَلَم يرعني            وضع عمر علَى سرِيرِ   
ما خَلَّفْتَ َأحدا َأحب    " ِإلَّا رجٌل آخذٌ منْكبِي فَِإذَا علي بن َأبِي طَاِلبٍ فَتَرحم علَى عمر وقَاَل              

، وايم اللَّه ِإن كُنْتُ لََأظُن َأن يجعلَك اللَّه مع صـاحبيك          ،  للَّه بِمثِْل عمله منْك   ِإلَي َأن َألْقَى ا   
       النَّبِي عما َأسيرتُ ِإنِّي كُنْتُ كَثبسحقُولُ  �وي : )    رمعكْرٍ وو بَأبتُ َأنَا وبخَلْتُ َأنَـا   ،  ذَهدو

  عكْرٍ وو بَأبورم ، ـرمعكْرٍ وو بَأبتُ َأنَا وجخَر4( ) و( ، اِلكنِ مَأنَسِ ب نع�   دـعقَاَل ص 
  النَّبِي�        ثْمعو رمعكْرٍ وو بَأب هعمو دـ ِإلَى ُأح     ـهلبِرِج هبرفَض فَ بِهِمجفَر قَـالَ  و ،ان: 

)    ِإلَّا نَبِي كلَيا عفَم دتْ ُأحانِاثْبشَهِيد يقٌ َأودص أبـا بكـر   �فامتدح النبـي   ؛)5( ) َأو �  
لَقَد كَان فـيمن كَـان    ( :�قَاَل النَّبِي    : قَالَ  � عن َأبِي هريرةَ  و،  �  وعثمان    �وعمر  

                                                 

 29سورة الفتح، آية ) 1(
: ، ح )لو كنت متخذاً خلـيالً       ( � باب  قول النبي      ،  �صحيح البخاري، كتاب  فضائل أصحاب النبي        ) 2(

 626، ص 3673
: ح) لو كنت متخـذاً خلـيالً      ( � باب  قول النبي      ،  �صحيح البخاري، كتاب  فضائل أصحاب النبي        ) 3(

  622، ص 3656
، ص 3685:  باب  مناقب عمر بـن الخطـاب،  ح    ،  �صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي       ) 4(

627 
، ص  3686:  باب  مناقب عمر بن الخطـاب،  ح         ،  �صحيح البخاري، كتاب  فضائل أصحاب النبي        ) 5(

627 
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ء فَِإن يكُن من ُأمتي منْهم      قَبلَكُم من بني ِإسراِئيَل رِجاٌل يكَلَّمون من غَيرِ َأن يكُونُوا َأنْبِيا          
رمفَع د1()َأح(  

 �ن األدلة لتثبت أن المودة والمحبة هي التي سادت العالقة بـين آل بيـت رسـول اهللا      إ. 4
عمر فقد تزوج   ،  � وعثمان   � وعمر   � وخصوصاً بين  أبي بكر       �وسائر الصحابة   

 ابنتـه لرجـل     �فهل يزوج علي     ،)2( طالب   بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي        
 أحد أوالده عثمان    �وسمى علي بن ابي طالب      ،  يفتري على اهللا الكذب كما تزعم الشيعة      

، فهل يسمي الرجل ابناءه باسـم أعدائـه       ،  � يحب عثمان    �، مما يدل على انه كان       )3(
 المقرب كما تسطر كتـب       � صاحب علي بن أبي طالب       )4( وهذا مالك األشتر النخعي   

أيهـا النـاس، إن اهللا    " :فيقـول ، اريخ، يثني على الشيخين أبي بكر وعمر ثناء عطراً     الت
وأنزل عليه كتاباً بين فيه الحالل      ،  بشيراً ونذيراً  �تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمداً       

والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه، ثم استخلف على الناس               
  )5( "  بسيرته واستن بسنته، واستخلف أبو بكر عمر فاستن بمثل تلك السنةأبا بكر فسار

إذا رأيت الرجـل ينـتقص   " : رحمه اهللا حين قال اإلمام أبو زرعة الرازي  ولقد صدق 
 عنـدنا حـق،      � فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسـول اهللا           �أحداً من أصحاب رسول اهللا      

وإنمـا يريـدون أن      �ن والسنن أصحاب رسول اهللا      والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآ      
  .)6( " ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يجرحوا شهودنا

 

                                                 

 628، 3689:  باب  مناقب عمر بن الخطاب،  ح، �صحيح البخاري، كتاب  فضائل أصحاب النبي ) 1(
 5/330البداية والنهاية، : انظر) 2(
محمود فاخوري، محمد رواس قلعـه جـي،دار المعرفـة،          : صفة الصفوة، ابن الجوزي، تحقيق    : انظر) 3(

 1/116، 1979 - 1399بيروت، الطبعة الثانية، 
ان رئـيس   أمير، من كبار الشجعان، ك    : مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي، المعروف باالشتر        : هو) 4(

في الجابية،وسكن الكوفة،  وكان له " عمر " قومه، أدرك الجاهلية، وأول ما عرف عنه أنه حضر خطبة     
وحضر حصره فـي      " �عثمان  "نسل فيها،  وشهد اليرموك وذهبت عينه فيها، وكان ممن ألب على             

 في الطريق سـنة  فقصدها، فمات" مصر " وشهد يوم الجمل، وأيام صفين مع علي، وواله علي  . المدينة
 )259 / 5(هـ، األعالم،  37

 1/400ثم أبصرت الحقيقة، ) 5(
  49الكفاية في علم الرواية، ص) 6(
  



 محبة العباد وعالقتها بالوالء والبراء

          

 202 

 الفصل الثالث

  : غلو الشيعة في حب األئمة:رابعا
وافرطت ، غلت الشيعة في حبهم، ودرجة رفيعة، عة لهم مكانة عظيمةاألئمة عند الشي

 غلو ومن مظاهر،  منهم في الشركاً أردت كثيرةثيرحتى وقعت في محاذير ك، في تفضيلهم
  :الشيعة في األئمة

إال  )1( )أن من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية( : القول�إلى رسول اهللا  نسبوا .1
واعتبر الرابعة ، ضعف المجالسي ثالثة منها، أن هذا الحديث قد جاء في أربعة روايات

ثم يكمن هنا سؤال ان من اتبع ، ل دليلهم على منهجهمفبط، رواية آحاد ال يعتد بها عندهم
 هذا �القرآن الكريم الذي جعله ربنا هدى للناس كيف يموت على الجاهلية لقد اتبع علي 

  .)2( فأيهم يكون على ضالل وجاهلية، وخالفه أئمتهم، الكتاب العزيز

 مـات ميتـة     أن من مات وليس له إمـام      (في المقابل روي هذا الحديث عند أهل السنة         
ولكنه اإلمـام الـذي حكـم أهـل األرض          ،   فإن المراد بهم ليس أئمة الشيعة      )3()الجاهلية

 يتبن لـه أنهمـا      � وعمر   �ظر في حال أبي بكر      االمستحق لإلمامة وعلى هذا فإن الن     
 .)4(باإلجماع استحقا اإلمامة 

األئمة يقـدر   من قعد في مجلس يسب فيه امام من          " :عن أبي جعفر قال   )5(روى الكليني    .2
وسلبه صـالح   ،  وعذبه في اآلخرة  ،   الذل في الدنيا   �ألبسه اهللا   ،  على االنتصاف فلم يفعل   
إن هذا الكالم فيه من الغلو الشيء الكثير فإن الجلوس فـي            ،  )6("ما من عليه من معرفتنا      

لكن الشيعة جعلت األمـر حكـراً علـى         ،  فيه مسلم ليس بصحيح ألنه مسلم      مجلس يسب 
لكن الشيعة أرادت دفع الناس     ،  ومع هذا فإن هذا األمر ال يستحق كل هذه العقوبة         ،  اإلمام

 .إلى  مدحهم وترك سبهم رغم أفعال كثير من األئمة الشنيعة فابتدعت هذه العقوبات

                                                 

 127روضة الكافي، ص) 1(
 312 - 310كسر الصنم، ص: انظر) 2(
 10/434، 4573: طاعة اإلئمة، ح: صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب) 3(
. د: ة، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر، تحقيـق             السن ،  365ص،  منهاج السنة : انظر) 4(

 81 هـ، ص1410 الرياض، الطبعة األولى، –عطية الزهراني، دار الراية 
كان شيخ الشيعة   ) بالرى(من أهل كلين    . فقيه إمامى : محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني       : هو) 5(

االول في أصول الفقه واالخيران في : ثالثة أجزاء)  في علم الدين الكافي (من كتبه . ببغداد، وتوفى فيها
، تـوفي   )الرجال(وكتاب في   ) رسائل االئمة (و) الرد على القرامطة  (الفروع، صنفه في عشرين سنة، و     

 )145 / 7(، األعالم،  .هـ329سنة 
 190روضة الكافي، ص ) 6(
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إن لإلمام مقاماً محموداً ودرجة      " :"الحكومة اإلسالمية   " يقول في كتابه     " :يقول الخميني  .3
وإن مـن   ،   تخضع لواليتها وسيطرتها جميع ذرات هـذا الكـون         سامية وخالفة تكوينية  

وبموجب ما لدينا   ،  ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملَك مقرب وال نبي مرسل           
واالئمة عليهم السالم كانوا قبل هـذا        �من الروايات واألحاديث فإن رسول اهللا األعظم        

 اهللا  إن لنـا مـع     : وقد ورد عنهم عليهم السالم     ..العالم أنواراً فجعلهم اهللا بعرشه محدقين     
 " :وقال في موضع آخر من كتابه هذا      ،  )1(" حاالت ال يسعها ملك مقرب وال نبي مرسل         

وإنما هي تعاليم للجميع فـي كـل        ،  إن تعاليم األئمة كتعاليم القرآن ال تخص جيالً خاصاً        
 .)2( " عصر ومصر إلى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها

� آ���� ا������ي    قول آية اهللا    وي�عن الذي يبدو من الروايات ان مقام اإلمامـة فـوق        " :�
 )3(" التي يمكن أن يصل لها إنسان – ماعدا مقام الربوبية طبعاً_ المقامات األخرى 

إن هذا الغلو في اإلئمة مخالف للكتاب والسنة فإن اهللا اصطفى االنبياء على سائر خلقـه                
 وصل ليلة اإلسراء الى درجة لم       �بل إن النبي    ،  تى أئممة الشيعة  ورفعهم على الجميع ح   

  )4(يصل لها أحد قبله وال بعده 

والعـصمة عنـدهم تعنـي أن       ،  تؤمن الشيعة أن أئمتهم معصومين    ،  القول بعصمة األئمة   .4
فهي مناعة نفسية لو قوبلت بكل مغريات ،  المعصوم واجد لحالة نفسية تمنعه من المعصية      

  )5( �وهذه العصمة هبة من اهللا ، نتصر وال تعصيالدنيا فإنها ت

إن إثبات العصمة لالئمة ما هي إال نتاج طبيعي للغلو في اإلئمة ورفعهم الى درجة تسبق 
فقد ورد اعتراف بعض ، لكن الواقع خالف هذا تماما فقد ثبت الخطأ، درجات النبوة

اللّهم : "-في نهج البالغة  كما -فأمير المؤمنين يقول في دعائه ، أئممتهم أنهم يخطأون
 من )6(اغفر لي ما أنت أعلم به منّي، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللّهم اغفر لي ما وأيت

نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللّهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني، ثم خالفه قلبي، 
                                                 

  77الحكومة االسالمية، الخميني، ص ) 1(
 92سابق، ص المرجع ال) 2(
اإلمامة وقيادة المجتمع، آية اهللا سيد كاظم الحائري، مطبعة آية اهللا سيد كاظم الحائري، الطبعة األولـى،               ) 3(

 26م، ص1995
،  يروي الحديث 659، ص 3887: كتاب  مناقب األنصار،  باب المعراج، ح،  صحيح البخاري : انظر)  4(

 . �عظمة الدرجة التي وصل لها النبي 
 75 - 73اإلمامة وقيادة المجتمع، ص : رانظ) 5(
 .وعدت: وأيت) 6(
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، )1(" ن، وهفوات اللّساناللّهم اغفر لي رمزات األلحاظ، وسقطات األلفاظ، وشهوات الجنا
  . انه يقع في الخطأ�فهذا اعتراف صريح واقرار واضح من علي 

وأمر آخر يبطل دعوى العصمة ومن كتـب         " :ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري       يقول  
الشيعة نفسها؛ ذلك هو االختالف والتّناقض حيال بعض المواقـف والمـسائل، وأعمـال              

.. لف بل يصدق بعضها بعضا ويـشهد بعـضها لـبعض      المعصومين ال تتناقض وال تخت    
واالختالف ناقض للعصمة التي هي شرط لإلمامة عندهم، وهو ناقض بالتـالي ألصـل              
اإلمامة نفسها، ولذلك فإن ظاهرة االختالف في أعمال األئمة كانت سببا مباشرا لخـروج              

  .)2(" بعض الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض

 حسنة اليضر معها سئية فما الحاجـة إذاً         � كانت الشيعة نفسها تقول أن حب علي         وإذا
  .)3(إلمام معصوم فإن كل شيء عندهم مغفور 

كل ( : قال � أن النبي :عن أنسف، ومن هنا فإن العصمة المطلقة لم تثبت ألحد من البشر
  )4( )وخير الخطائين التوابون، ابن آدم خطاء

قد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والـسنة علـى أن كـل              " :- اهللا    رحمه -يقول ابن تيمية    
 فإنـه يجـب      � فإنه يؤخذ من قوله ويترك إال رسـول اهللا           - سوى الرسول    -شخص  

تصديقه في كل ما أخبر، واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأال يعبد اهللا إال                 
  .)5( "و إال وحي يوحىبما شرع فإنه المعصوم الذي ال ينطق عن الهوى إن ه

  

                                                 

  شرح نهج البالغة، عبد الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين ) 1(
 71محمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ص: المحقق

 2/796مامية االثنا عشرية، عرض ونقد، أصول الشيعة األ) 2(
 28 / 1المنتقى من منهاج االعتدال، : انظر) 3(
 4/657، 2499: ، ح49سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ) 4(
 6/116منهاج السنة، ) 5(
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    : غلو بعض المسلمين في محبة بعض األشخاص:المطلب الثالث
، فالغلو في المحبـة يفـسدها     ،  ما دخل أمراً إال وأفسده    ،  الغلو بغير الحق آفة عظيمة    

ولقد نُهينا عن الغلـو     ،  ويجعل عاقبته على القلب وخيمة    ،  ويكدر صفوها ،  ويذهب عنها نقاءها  
8 �� � :فقد قال تعالى  ,� ]�,� O
�,_? 
�,��� e� �,�
 y,$ ���,�i R 
�,G�� e 5���(
 �_? �� �� � � � �� �E � �� � � � � �� � �� � �D �� � � � �� � � �� � � � ��

�!;,(
 O
�,C .,2 
�GL� 
yz� 
�GL?� �� .0 
�GL� � � �� � �� � � � � � �  �  � � �6 � � يقول ، والغلو سبب هالك األمم، )1( 	 �
  .)2( )ِإنَّما هلَك من كَان قَبلَكُم بِالْغُلُو في الدينِفَ؛ ِإياكُم والْغُلُو( :�النبي 

 :�قال النبي   : قال �فعن أبي هريرة    ،  وكانت الوسطية شعار اإلسالم حتى في الحب      
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا مـا عـسى أن                  (

مفادها ال تفرط في الحب فقـد       ،  لمن كان له قلب   فإن هذه وصية نبوية     ،  )3()يكون حبيبك يوما  
، فتندم على شدة حبك له وما أظهرن له من ذلـك   ،  يظهر من المحبوب ما يجعله بغيضاً عندك      

فتستحي لمـا أظهرتـه مـن       ،  وال تسرف في البغض فقد يظهر منه ما يجعله محبباً إلى قلبك           
 له قال  ،  بك كلفاً وبغضك تلفاً   ال يكن ح   " : يقول �، ولذلك كان عمر بن الخطاب       )4(بغضك له   

وإذا أبغضت فال   ،   إذا أحببت فال تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه         :قال،  وكيف ذاك  :سلمأ
  : قائالً  َأبو الْعتَاهية وأنشد ،)5( "تبغض بغضاً تحب أن يتلف صاحبك ويهلك

  

  ي ومقاليــوعــرج    ****  نِـقل ِلمن يعجب من حس

دو بــ بعرـــد صوى بعد تَقَالـــيـوه    ****  د  

                                                 

 77سورة المائدة، آية ) 1(
 278 / 3، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة،  298 / 5مسند أحمد، ) 2(
  2/42، حسنه األلباني في صحيح األدب المفرد، 357 / 3 المعجم األوسط، )3(
 
، أدب الدين والـدنيا،      )80ص  ( ، التيسير بشرح الجامع الصغير،       )113/ 2( تحفة األحوذي،   : انظر) 4(

، اآلداب   )219ص  ( هــ،   1405أبو الحسن الماوردي، دار اقرأ للنشر، بيروت، الطبعـة الرابعـة            
عمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      ،   اهللا بن مفلح المقدسي، تحقيق شعيب االرناؤوط       الشرعية، عبد 

 ،  )67ص ( م، 1999الطبعة الثالثة،  
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، محمد بن علي بـن عطيـة                  ) 5(

 الكيالي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        عاصم إبراهيم .د: الحارثي المشهور بأبي طالب المكي، تحقيق     
 )362 / 2( م،  2005- هـ 1426الثانية،  : الطبعة
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  )1(جارياً بين الرجــال     ****  راًــا ذا كثيـد رأينــق

َؤِليالد دوو الَْأسقَاَل َأبو:   

   واصفَح عن الَْأذَى، وكُن معدنًا ِللْخَيرِ" 

عامست وملا عم اءفَِإنَّك ر  

بإذَا َأح بِبَأحاوقَارِبا مبت حب  

 تَى َأنْتَ نَازِعرِي مفَِإنَّك لَا تَد  

 اجِعتَى َأنْتَ ررِي منٍ فَِإنَّك لَا تَدايبم رت غَيغَضإذَا َأب ضغَأب2(" و(  

  :ومن آثار الغلو في المحبة، وما كانت هذه الوصايا إال لخطورة الغلو في المحبة على المرء

  :في المعصية مشاركته :أوالً

، فهي إذا لم تكن هللا حرفت القلب فيفقـد بـصيرته          ،  المحبة لها اثر عظيم على القلوب     
والمحب ال يحـب أن     ،  لظنه أن لو نصحه فمن ذلك يؤذيه      ،  فيكون اول حاله تركه نصح أخاه     

فلم يعد يراه ، فإذا تعمق الحب واشتدت العالقة تقبل من صاحبه المنكر       ،  يلحق األذى بمن يحب   
ولكنه إن قيل له    ،  فلو قيل له إن فالناً سرق الستنكر ذلك       ،  بل أنه قد يرى منكره مبرراً     ،  منكراً

ثم ما يلبث هذا المحب إال ان يقع        ،  إن حبيبك قد سرق لبرر فعله بضيق ذات اليد وشدة حاجته          
ويقع في الرذائل مـن حيـث ال        ،  فقد يشارك محبه المعاصي   ،  في المعصية بسبب هذه المحبة    


	��  � : يقول واهللا،  يدري 
�,-�
� �
�8,�(
� �,k�
 a,2 
�&���� e� {�-�(
� «(
 a2 
�&������ � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � �� � � D �
 5�,-�(
 8�87 ��	
 ��� � � �� � � �  :�لذلك قال أبو الـدرداء  ،  وما أوقعه في هذه المعاصي إال حبه      ،  )3( 	�

 يعمي العين عن النظـر إلـى         ": عن معناه فقال   وسئل ثعلب ،  )4( " حبك للشيء يعمي ويصم   "
  : يقولدوانش، ويصم االذن عن استماع العدل فيه، مساوئه

                                                 

 26 / 4 بيروت، الطبعة الثانية، -سمير جابر، دار الفكر  : األغاني، أبي الفرج األصفهاني، تحقيق) 1(
 219 / 1أدب الدنيا والدين، ) 2(
 2سورة المائدة، آية ) 3(
 216 / 3حمد سعيد االعرابي، تحقيق عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، معجم ابن األعرابي، أ) 4(
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  )1("   وأسمعت اذني فيك ما ليس يسمع ****    وكذبت طرفي فيك والطرف صادق
فإنها عندئذ تجعل المرء هائماً على وجه ال        ،  والمصيبة أن تملك محبة ليست هللا القلب      

فـانظر  ،  ولو لم ينله إال بالحرام ما تورع عن ذلك        ،  قدر ما يتحرى محبوبه   يتحرى الصواب ب  
، بل غلقت األبواب  ،  لم تبال بخيانتها لزوجها   ،  
الى زوجة العزيز حين شغفها حب يوسف        

 �فيوسـف أحـب اهللا      ،  وهنا تظهر آثار المحبة متجلية    ،    هيت لك   :وراودته عن نفسه قائلة   

	�� � :فقال،  فأخلص له  '��0� � ���=��(
 �G�� e X&� �
�z0 .;"? s# X&� � �� �� � � � � � � D �� � � � �� � �� �� لكـن امـرأة   ، )2( 	  �

من شـدة   ،  عمى قلبها هذا الحب فسابقته الى الباب حين امتنع وقدت قمصيه من دبر            أالعزيز  
� 0m �0,�� )!,; � :فلما لم تنله قالت   ،  حرصها ان تنال منه مرادها    ���  .x(� � � � � �� �� � �� � � � .,0 �,&��!(� .�q� � � �� 6 � � � �

.��$�@(
� ��   .فانظر كيف أعمي قلبها الحب عن سوء صنيعها ؟، )3( 	  �

  : الحرص على الدنيا:ثانياً

 أرى كنت، مغموما أزل فلم، األغنياء أجالس كنت"  :اهللا رحمه اهللا عبد بن عون قال
،  يكون مثل من يحـب ، فإن المحب يحب أن)4("  دابتي من أفره دابة و،ثوبي من أحسن ثوبا

، وينصرف عـن اآلخـرة    ،  فيحرص على الدنيا ويتكالبها لينال منها ما يجعله مقرباً لمحبوبه         
فيقع في نفـسه    ،  فإنه ال يزال يرى نعمة اهللا عليه قليلة       ،  واألمر أشد لو صحب منه أغنى منه      

�+ن+��!��+ن+��!��+ن+��!��+ن+���������������� � :ولذلك قال تبارك وتعالى ،  ويكثر خطأوه ،  ويقل شكره ،  الغم�!����������������,��-���-��,��-���-��,��-���-��,��-���-�����.���/'�.���/'�.���/'�.���/'�����������������������������������+����������+����������+��������������ز�و�א�1�����ز�و�א�1�����ز�و�א�1�����ز�و�א�1��������0�����0�����0�����0�����������+��
��"�3�������"�3�������"�3�������"�3��، فوقكم هو من إلى تنظروا ال و منكم أسفل من إلى انظروا ):�ولذلك قال النبي    ،  5(( 	  ���
  .)6( )عليكم اهللا نعمة تزدروا ال أن أجدر فإنه

                                                 

، بدر الدين أبي    )التذكرة في األحاديث المشتهرة     ( الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف بـ        ) 1(
 عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الزركشي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت                  

 73م، ص 1986 - هـ 1406
 23سورة  يوسف، آية)2(
 32سورة يوسف، آية ) 3(
 3/178احياء علوم الدين، ) 4(
 132 - 131سورة طه، آية ) 5(
 2275، ص 2963: صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، الباب األول،  ح) 6(
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ألن ،  فخسر الـدارين  ،  ونسي آخرته ،  ومال إليهم ،  ومن حرص على الدنيا أنس بأهلها     
 " :ولـذلك قـالوا   ،  فجعل رضاه غايته  ،  ودام له طلبه  ،  فهام فيه فكره  ،  ا قد انشغل بمحبوبه   فيه

  )1( " اإلفالس عالمات من بالناس االستئناس

  

   :باهللا الشرك :ثالثا

��אد�א���%����אد�א���%����אد�א���%����אد�א�����א����א����א����א��������د�ون/د�ون/د�ون/د�ون/������&���&���&���&������7�+�7�5�6�+�7�5�6�+�7�5�6�+�������5�6&���&���&���&�����א��+�س/א��+�س/א��+�س/א��+�س/����و���&�و���&�و���&�و���&������ :وتعالى اركـتب ولـيق��%��������"�3�%
�9��:�7��"�3�%
�9��:�7��"�3�%
�9��:�7��"�3�%
�9��:�7�����;<��:���;<��:���;<��:���;<��:��������� فإن،  )2( 	������������א����א����א����א�
 ولـو ،  المطلوب هو المحبوب رضا فيكون،  تريد اتجاه أي في صرفته القلب ملكت إذا المحبة
 _ اهللا رحمـه  _ كثير ابن يروى هذا وفي،  لفعل � باهللا يشرك ان محبه من المحبوب طلب
، ومالر بالد في كثيرا المجاهدين من كان الشقي هذا أن " :فيقول، الرحيم عبد اسمه رجل قصة
 من امرأة إلى نظر إذ؛  الروم بالد من بلدة محاصروا والمسلمون،  الغزوات بعض في كان فلما

 أن :فقالـت  إليـك؟  الوصـول  إلى السبيل ما :فراسلَها، فهوِيها، الحصن ذلك في الروم نساء
 المـسلمون  فـاغتم ، عندها وهو إال المسلمين راع فما، ذلك إلى فأجابها، إلي وتصعد، تتنصر
 تلـك  مع وهو عليه مروا مدة بعد كان فلما، عظيمة مشقة عليهم وشقَّ، شديدا غما ذلك بسبب
 ؟ صـيامك  فعل ما ؟ علمك فعل ما ؟ قرآنك فعل ما ! فالن يا :فقالوا، الحصن ذلك في المرأة


�د���9 � :قوله إال كلَّه القرآن ُأنسيتُ أنِّي اعلموا"  :فقال ؟ صالتك فعلت ما ؟ جهادك فعل ما��7����0!��=
�>�!�
א���$��%�����
  .)3( "وولد ماٌل فيهم لي صار وقد، 	 א��7�5&��������وא���

 قالوا لو فإنهم،  ناله قد األعداء ألد يكن مالم منه تنال،  عظيم القلب على المحبة أثر إن
 كان،  اهللا غير نحو تهمحب زاغت لما لكنه،  ألبى تنصر الوغى ميادين في المجاهد المقرئ لهذا

 كان ولذلك،  له يختم بم يعلم ال فإنه،  عمله صالح من يرى بما أحد يغتر فال،  هين عليه الشرك
  .)4( )دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا( :� النبي دعاء

  

  

                                                 

 2/598فيض القدير، ) 1(
    165سورة البقرة، آية ) 2(
 11/74ة، البداية والنهاي) 3(
 1395 / 1، الصغير الجامع، صححه االلباني في 41/151مسند أحمد، ) 4(
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  ة ـاتمـالخ
  :من خالل بحثي هذا توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

  : النتائج:أوال
 الحق وهذا هو مذهب أهل،  بالكتاب والسنة واإلجماع والعقل� ثابتة هللا المحبة صفة .1

  . السنة والجماعةأهل

وأولتهـا المعتزلـة    ،  فنفتها الجهميـة  ،  خالف أهل الكالم أهل السنة في صفة المحبة        .2
 .لتها األشاعرة باإلرادة الكونيةوأو، باإلرادة الشرعية

ومن ثمـرات   ،  واإلتيان بالطاعات ،  � للعبد اتباع المصطفى     �من أسباب محبة اهللا      .3
، وحـسن الخاتمـة   ،  �ومعية اهللا   ،   للعبد حب أهل السماء واألرض له      �محبة اهللا   

 .ومن موانع تحقق هذه المحبة الشرك والمعاصي

 �من أسباب محبة العبد لربه الفطرة وإنعام اهللا على العبد والتفكر في أسـماء اهللا                 .4
 .دين ثم مرتبة السابقينص مرتبة والمقت:رتبتين على موالعباد في محبة اهللا، وصفاته

 . محبة ضارة، ومحبة نافعة،  محبة طبيعية فطرية:أنواع المحبة عند الناس .5

، واإلتيان بالطاعـات ونبـذ الـسيئات      ،  ق التوحيد ي تحق :من ثمرات محبة العبد لربه     .6
 .�وحب لقاء اهللا ، والصبر على المصيبة، والتوبة من الذنوب، وطمأنينة القلب

،  جماعة وافقت أهل السنة والجماعـة      : إلى قسمين  �انقسمت الصوفية في محبة اهللا       .7
، س في المحبة الـى عـوام      وهؤالء قسموا النا  ،  وأخرى غالة قالوا باالتحاد والحلول    

 .واتباع الهوى، والتقليد،  الجهل:ومن أهم أسباب ضالل الصوفية هنا هو، وخواص

فمحبـة المـؤمنين    ،  ى مبدأ الوالء والبـراء    تقوم محبة العباد بين بعضهم البعض عل       .8
 فـي   ولذلك فعلى المسلم في باب المحبة أن يجيب       ،  ومحبة المشركين محرمة  ،  واجبة

محبته على ثالث تساؤالت لينج: 

  .من تحب ؟ ألن المرء مع من أحب -

 .ن في اهللا لهما الجنةلماذا تحب ؟ ألن المتحابي -

 .هلك أمماً شتىوكيف تحب ؟ ألن الغلو في الحب بغير الحق أ -
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وخالفت بطريقتهـا   ،   والشيخ �ضلت الصوفية في غلوها بغير الحق في محبة النبي           .9
  .هذه سائر األمة

ضلت الشيعة في غلوها في محبة آل البيت بغير الحق وبغض أصحاب رسـول اهللا                .10
 . فضلوا وأضلوا كثيراً، وابتدعوا لذلك اموراً لم ينزل اهللا بها من سلطان، �

  

   :وصيات الت:ثانياً
 علـى   �أوصي الباحثين وطالب العلم بإعداد دراسة تفصيلية تتناول شرح صفات اهللا              .1

 تحظ الصفات بـذات األمـر إذ        لمو،  �إذ اشتهرت دراسة أسماء اهللا      ؛مذهب أهل السنة    
فـي  واقُتصر التركيز   ،  ليس في الباب إال دراسات قليلة مختصرة لم تتناول كل الصفات          

  .ى شرح توحيد األسماء والصفاتعلكثير من األحيان 

م بإعادة دراسة الوالء والبـراء وفـق مـستجدات واقعنـا            لأوصي الباحثين وطالب الع     .2
وجل ما كُتب حديثاً سطحي يخـدم       ،  فما كُتب قديماً يحتاج إلى تهذيب وتطوير      ،  المعاصر

ـ   إلولذلك نحن في أمس الحاجة      ،  سياسات واتجاهات بعض الدول     ة تركـز  ى دراسة علمي
  .ع وتبين ما على المسلم فيهعلى الواق

  

ن ينفع به أو،  أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتي �أسأل اهللا . .وختاماًً
  وأن يغفر لي ما وقعت فيه من خلل أو تقصير، اإلسالم والمسلمين

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  ينعوسلم على محمد وآله وصحبه أجموصل اللهم 
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  147  ؟أتدرون ما الغيبة   .1
  125   أتدرون ما الكوثر ؟   .2
3.  دص َأو ِإلَّا نَبِي كلَيا عفَم دتْ ُأحانِاثْبشَهِيد 192  يقٌ َأو  
  136  اجلسوا  .4
  9  الرحمن اهللا وعبد أحب األسماء إلى اهللا عبد  .5
  24  مساجدها اهللا إلى البالد أحب  .6
  182  والحسين الحسن إلي يأهل أحب  .7
  197  أحبب حبيبك هونا ما عسى  .8
9.  هبحي اللَّه َأن وه68  َأخْبِر  
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  145  يحبه أنه فليعلمه أخاه أحدكم أحب إذا  .10
11.  بحي اللَّه رِيَل ِإنى جِبنَاد دبالْع اللَّه ب50 ، 47 ، 16  ِإذَا َأح  
  50  إذا أراد اهللا بعبد خيرا استعمله  .12
  166  وعليكم فقولوا الكتاب أهل من أحد عليكم سلم إذا  .13
  83   وصامت شهرها، إذا صلت المرأة خمسها   .14
  82  ذا مات ولد العبدإ  .15
  88  بالل يا بها أرحنا  .16
  41  الْجنَّة بَِأهِل ُأخْبِركُم َألَا  .17
  83  ..أال أخبركم بنسائكم من أهل الجنة   .14
  118  أمتي يا جبريل.. أمتي  .15
16.  ِإن ينةُ الديحالنَّص ِإن ينةُ الديحالنَّص ِإن ينةُ الديح148  النَّص  
  96  طأ خطيئة نكت في قلبه نكتةخن العبد إذا أإ  .17
  58  إن العبد ليلتمس سخط اهللا  .18
  153  ؟المتحابون بجاللي  أين: إن اهللا تعالى يقول يوم القيامة   .19
  69  إن اهللا جميل يحب الجمال  .20
  24  عقوق األمهات :  اهللا حرم عليكمنإ  .21
  51  كُم َأخْلَاقَكُمِإن اَهللا قَسم بينَ  .22
23.  اَهللا ِإن لَم مرحةً يمرِإلَّا ح قَدو ملع ا َأنَّههعطَّليس نْكُمم عطَّل123  م  
  51  ِإن اَهللا لَيحمي عبده الْمْؤمن من الدنْيا  .24
  26  األرض أهل إلى نظر اهللا إن  .25
26.  سرو اللَّه ِإن ةيلرِ الَْأهمومِ الْحلُح نع كُمانينْهي 136  ولَه  
  17  إن اهللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه  .27
  24  إن اهللا يبغض الفاحش  .28
29.  رِ كُلِّهي الَْأمفْقَ فالر بحي اللَّه 166 ، 15  ِإن  
  16  إن اهللا يحب العبد التقي الغني  .30
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31.  طَاسالْع بحي اللَّه 16  ِإن  
  16  إن اهللا يحب سمح البيع  .32
  56  إن الولد مبخلة مجبنة  .33
34.  اكْتُب فَقَاَل لَه الْقَلَم ا خَلَقَ اللَّهَل مَأو 169  ..ِإن  
35.  خَلَقَك وها ودن َل ِللَّهعتَج 55  َأن  
36.  ِإن تُمَأير قُواتُ َأنا طْلا لَههير84  َأس  
  153   .. له في قرية أخرىً أن رجال زار أخا  .37
38.  وَل ِإنساِهللا ر � ، كَان كتْرَل يمالْع وهو بحي َأن لَهمع121  ي  
  99  ء ِإن عبدا خَيره اللَّه بين َأن يْؤتيه من زهرة الدنْيا ما شَا  .39
40.  ِإن ظَمع اءزالْج عظَم مع الَء91   الْب  
  156  .. األنبياء يغبطهم بأنبياء ليسوا عبادا اهللا عباد من إن  .41
  194  أن من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية  .42
  150  إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة   .43
  133  ..َأنَا فَرطُكُم علَى الْحوضِ   .44
  167، 130، 93  َأنْتَ مع من َأحببتَ  .45
  185  أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي  .46
  198  فوقكمانظروا إلى من أسفل منكم و ال تنظروا إلى من هو   .47
  179  انظروا إلى هذا الكوكب، فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدى  .48
  50  ل بالخواتيم إنما األعما  .102
  163  الْآخرة في لَه خَلَاقَ لَا من هذه يلْبس ِإنَّما  .49
  163 ، 148  الْمشْرِكين زبد عن نُهِيتُ ِإنِّى  .50
  122   ، إني خشيت أن يكون عذابا سلطا على أمتي  .51
  83  حبها رزقت إني  .52
  163  اني ال أقبل هدية مشرك  .53
  154 ، 144  قُ عرى اإلِِيمانِ الْحب في اِهللا والْبغْض فيهَأوثَ  .54
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55.  اكُمِإي الظَّنو فَِإن الظَّن َأكْذَب يثد147  الْح  
  197  ِإياكُم والْغُلُو ؛ فَِإنَّما هلَك من كَان قَبلَكُم بِالْغُلُو في الدينِ  .56
57.  اكُمِإي وثَاتدحورِ ماُألم كُلَّ فَِإن ثَةدحةٌ معكُلَّ بِدو ةعالَلَةٌ بِد173  ض  
  140  آية اإليمان حب األنصار ، وآية النفاق بغض األنصار   .58
59.  التَّاِئب نالذَّنْبِ م نالَ كَم ذَنْب 95  لَه  
60.  مِ وهرالد دبعينَارِ والد دبع ستَعةيصالْخَم دب57  ع  
  150  الصدرِ وغَر تُذْهب الْهديةَ فَِإن تَهادوا،  .61
 ، 128 ، 98  ثَلَاثٌ من كُن فيه وجد حلَاوةَ الِْإيمانِ   .62

129 ، 155  
  181   سيئة معها يضر ال حسنة طالب أبي بن علي حب  .63
  181   النار الحطبحب علي يأكل الذنوب كما تأكل  .64
  70  حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره   .65
  183  الجنة أهل شباب سيدا والحسين الحسن  .66
  171   نار من مارج من الجان وخلق نور من المالئكة خلقت  .67
  150   .. والبغضاء الحسد األمم داء إليكم دب  .68
  149   مستجابة الغيب بظهر خيهأل المسلم المرء دعوة  .69
  83  ؟ أنت زوج ذات  .70
  154 ،90  ظلُّه ِإلَّا ظلَّ لَا يوم ظلِّه في اللَّه يظلُّهم سبعةٌ  .71
  166  مكبين فأفشوه األرض في وضعه اهللا أسماء من اسم السالم  .72
  135  بكر أبا يا صدقت  .73
  123  بي معه الرجل ، عرضت علي األمم ، فجعل يمر الن  .74
  181  عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب  .75
76.  نيالْع عمتَد،  الْقَلْبو نزحلَا،  يا ِإلَّا نَقُوُل وى مضرنَا يب82   ر  
77.   هِإلَي بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤملَا ي هدي بِيي نَفْسالَّذ129 ، 127  فَو  ، 

167 ، 184  
  124  فَيْأتُوني فََأقُوُل َأنَا لَها  .78
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  71  إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك يا ابن آدم : قال اهللا تعالى   .79
  118  ،  به أرسلت ما وخير فيها ما وخير خيرها أسألك إني اللهم قال  .80
  138  قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد   
  81   ) عائشة: ( قال ؟ إليك الناس أحب من اهللا سولر ياقيل   .81
82.  كَان اللَّه لَمو كُني ءشَي هرغَي كَانو شُهرلَى عع اء171   الْم  
  196  التوابون الخطائين وخير،  خطاء آدم ابن كل  .83
  65  كمل من الرجال كثير  .84
  191   يعني عثمان ؟اهللا عبد أبا تجدين كيف  .85
  150  .. تدابروا وال،  تحاسدوا وال،  تباغضوا ال  .86
  165   بالسالم النصارى وال اليهود تبدؤا ال  .87
  190  .. َأصحابِي تَسبوا لَا  .88
  176  .. مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال  .89
  171   مريم ابن عيسى النَّصارى َأطْرتْ كَما تُطْروني لَا  .90
91.  ولَهسرو اللَّه بحي تُ َأنَّهملا عاِهللا مفَو نْه135 ،77  الَ تَلْع  
92.  كنَفْس نم كِإلَي بَأح تَّى َأكُونح هدي بِيي نَفْسالَّذ124 ، 75  لَا و ، 

125  
93.  نْؤمم وهي ونزي يني حاني الزنز115  الَ ي  
94.  طلَُأعهيدلَى يع اللَّه فْتَحلًا يجا رةَ غَدايالر ن183 ، 16  ي  
  193  ..لَقَد كَان فيمن كَان قَبلَكُم من بني ِإسراِئيَل رِجاٌل   .95
  124   مستجابة دعوة نبي لكل  .96
  95  هللا أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن  .97
  140  يحبه من وأحب فأحببه أحبه إني اللهم  .98
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا   .99

  ...لي 
99  

  182  لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق اهللا تعالى النار  .100
  191 ، 10  لو كنت متخذاً خليالً التخذت أبا بكرٍ خليالً  .101
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  121   سرِية عن تَخَلَّفْتُ ما تيُأم علَى َأشُقَّ َأن لَولَا  .104
  121  صلَاة كُلِّ عنْد بِالسواك لََأمرتُهم ُأمتي، علَى َأشُقَّ َأن لَولَا  .105
  22  ليس أحد أحب إليه المدح من اهللا ليس أحد أحب إليه المدح من اهللا  .106
  123  لكم ينب وقد إال النار من ويباعد الجنة من يقرب شيء بقي ما  .107
  153  لصاحبه حبا أشدهما أفضلهما كان إال اهللا في رجالن تحاب ما  .108
  191  السماء من بوحي إال كلثوم أم عثمان زوجت ما  .109
  134  ما شئت، وإن زدت فهو خير  .110
  123  .. تطوعا ركعة عشرة ثنتي يوم كل هللا يصلي مسلم عبد من ما  .111
112.   يبصا يبٍمصلَا وبٍ ونَص نم ملس52  الْم  
  146 ، 93   وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل  .113
  130  المرء مع من أحب  .114
  98 ، 50 ، 17   ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه ،من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه   .115
116.   ِللَّه غَضَأبو ِللَّه بَأح نمانَل اِإليمتَكْماس فَقَد ِللَّه نَعمو طَى ِللَّهَأع154 ، 144  و  
 وأباهما وأمهما كان    -الحسن والحسين   :  يعني   -من أحبني وأحبهما      .117

  معي في درجتي يوم القيامة
182  

118.  نثَ مدى َأحرِنَا فذَا َأما هم سلَي يهف وفَه د173  ر  
  139  د أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني من أش  .119
  164  من تشبه بقوم فهو منهم  .120
  65  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها  
  123   وحده اهللا إال إله ال أن أشهد وأنا المؤذن يسمع حين قال من  .121
  158  شهيد فهو ماله دون قتل من  .123
  124   الجنة دخل شيئا باهللا يشرك ال مات من  .124
125.  نْهم بصا يرخَي بِه اللَّه رِدي ن52  م  
126.  نم رِدي اللَّه ا بِهرخَي هفَقِّهي يينِ ف52  الد  
  164  كُلِّه الَْأمرِ في الرفْقَ يحب اللَّه فَِإن عاِئشَةُ يا مهلًا  .127
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 ، 50 ، 47 ، 16  ى ِلي وِليا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِمن عاد:  اللَّه قاَل  .21
77 ، 89 ، 105 

 ،113  
128.  نْكُمى موسلَى بِمَأو ن186  نَح  
  179  نعم، حب على بن أبي طالب  .129
130.  راجه يماهرِإب 
  163  ملك فيها قَريةً فَدخََل بِسارةَ  
  16   جبريلوإذا أبغض عبدا دعا  .131
132.  قَ ِإلَى ِلقَاِئكالشَّوو هِكجلَذَّةَ النَّظَرِ ِإلَى و َألُكَأس70  و  
 ، 150 ، 144  تدخلون الجنة حتى تؤمنوا والذى نفسى بيده ال  .133

156  
  147 ، 141  والذى نفسى بيده التدخلون الجنة حتى تؤمنوا   .134
  117  بنفسه المرء إعجابو مطاع وشح متبع هوى: مهلكات وثالث  .135
136.  يف ينابتَحي ِللْمتبحتْ مبج151 ، 43  و  
  88  وجعلت قرة عيني في الصالة  .137
138.   تُ لَكي غَفَرتَنوجري وتَنوعما د إنَّك ، مآد نا اب96 ، 68  ي  
  57  هد لَك بِها عنْد اللَّهيا عم قُْل لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه كَلمةً َأشْ  139
  139  محزونًا؟ راك ألي ما فالن، يا  .140
  148  .. قلبه في اإليمان يدخل لم و بلسانه أسلم من معشر اي  .141
  200  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  .142
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  فحةرقم الص  العلم   .م
  107  ابن الدباغ  .1
  103  ابن الفارض  .2
  75  ابن رجب الحنبلي   .3
  103  ابن عربي  .4
  63  أبو الحسين الفارسي   .5
  179  أبو سليمان الدارني  .6
  178  ابو يزيد البسطامي   .7
  174  البرعي  .8
  169  البوصيري   .9
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  29  الجعد بن درهم   .10
  102  الجنيد  .11
  46  خلف بن هشام   .12
  104  رابعة العدوية  .13
  102  سهل التستري   .14
  184  الطبرسي   .15
  105  الطوسي   .16
  168  عبد الكريم الجيلي  .17
  194  الكليني  .18
  193  النخعيمالك األشتر   .19
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  االبانة في أصول الديانة  .1
 محمود حسين ةفوقي. د : تحقيقأبو الحسن األشعري ، 

 ، األولى الطبعة ، القاهرة – األنصار ار،  د
  هـ1397

  مصطفى حلمى ، دار المعارف الطبعة الثانية  ابن فارض والحب االلهي  .2

3.  
إتحاف فضالء البشر فى 
  القراءات األربعة عشر

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي ، 
ة األولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبع

  م1998هـ1419

السيوطي ، مطبعة  الدين جالل الكمال بن الرحمن عبد  القرآن  علوم في اإلتقان  .4
  حجازي ، القاهرة

ابن القيم ، مكتبة دار البيان ، الطبعة الثالثة ، اجتماع الجيوش اإلسالمية على   .5
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  م ،2000_ هـ 1420  غزو المعطلة والجهمية ،

 التالميد بن محمود:تحقيق بدالسالم، عز بن عال  األحكام  .6
  لبنان ،  بيروت المعارف دار ، الشنقيطي

  احكام اهل الذمة  .7

 شاكر -يوسف أحمد البكري : ابن القيم ، تحقيق 
توفيق العاروري، رمادى للنشر ، دار ابن حزم ، 

 1997 –هـ 1418الدمام ، بيروت ،الطبعة األولى ، 
  م

  احكام أهل الذمة  .8
 شاكر - البكري أحمد يوسف : تحقيقيم ، ابن الق

 الطبعة ، بيروت ، حزم ابن دار ،  العاروري توفيق
  م1997 –هـ  1418  ، األولى

، الطبعة األولى  بيروت ،دار ابن حزم ، ابن الجوزى   ،أخبارالظراف والمتماجنين  .9
  م1997 ،

اختيار األولى في شرح حديث   .10
  اختصام المأل األعلى

 ، تحقيق جاسم الدوسري ، مكتبة  الحنبلي رجب  ابن،
  م1985دار االقصى،الكويت ، الطبعة االولى ، 

  اآلداب الشرعية  .11
عبد اهللا بن مفلح المقدسي ، تحقيق شعيب االرناؤوط 
،عمر القيام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، الطبعة 

  م1999الثالثة ،  

، دار اقرأ للنشر ، بيروت ، ، أبو الحسن الماوردي   أدب الدين والدنيا  .12
  هـ1405الطبعة الرابعة 

  االستقامة  .12
 جامعة ، سالم رشاد محمد. د : تحقيقابن تيمية ،

 الطبعة للنشر ،المنورة المدينة - سعود بن محمد اإلمام
  هـ1403 ، األولى

، تاج الدين نوفل ،دار االمين للطباعة والنشر ،   أسماء اهللا الحسنى  .13
  م ،1998هـ ، 1418ولى ،الطبعة اال

 مكتبة ،  الحاشدي محمد بن اهللا عبد: البيهقي ، تحقيق   األسماء والصفات  .14
  األولى : الطبعة ،جدة – السوادي

، كمال الدين  البياضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت اشارات المرام من عبارات   .15
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االمام أبي حنيفة النعمان في 
  أصول الدين

  ولى، الطبعة األ

  اشتقاق أسماء اهللا الحسنى ،  .16
  

عبد الحسين المبارك ،مؤسسة الرسالة : الزجاج ،تحقيق
  م1986هـ ، 1406ن الطبعة الثانية ، 

المكتبة التجارية : أبو إسحاق الشاطبي ، دار النشر  االعتصام  .17
   مصر،الكبرى 

 ،الثالثة : الطبعة،  بيروت - الغصون دارالثعالبي ،   واإليجاز اإلعجاز  .18
  م1985 - هـ1405

  األعالم  .19
 فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير

 : الطبعة ، للماليين العلم دار،  الدمشقي الزركلي
  م 2002 ،  عشر الخامسة

طه : تحقيق ، 1973 بيروت ، ،ار الجيل ابن القيم ، د  ،إعالم الموقعين   .20
  عبد الرءوف سعد

21.  
 مصائد من ناللهفا إغاثة

  الشيطان

  الفقي حامد محمد : تحقيقابن القيم ، 
 - 1395 ، الثانية الطبعة ، بيروت – المعرفة دار، 

1975  

 دار ، جابر  سمير : تحقيق ، األصفهاني الفرج أبي،   األغاني  .22
  الثانية الطبعة ، بيروت -  الفكر

23.  
 مخالفة المستقيم الصراط قتضاءا

   ،الجحيم أصحاب

  الفقي حامد محمد : تحقيقتيمية ، ابن 
 ، الثانية الطبعة ، القاهرة – المحمدية السنة مطبعة

  هـ1369

محمد الشربيني ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ،   اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  .24
  هـ1415دار الفكر للنشر ، بيروت ،  

ئري ، مطبعة آية اهللا سيد ، آية اهللا سيد كاظم الحا  اإلمامة وقيادة المجتمع  .25
  م1995كاظم الحائري ، الطبعة األولى ، 

 معرفة في الكامل اإلنسان  .26
   .واألواخر األوائل

 ، الحلبي مصطفى ، الطبعة الثالثة ، الجيلي الكريم عبد
  هـ1390 ، مصر
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27.  
االنصاف فيما يجب اعتقاده وال 

  يجوز الجهل به
رية للتراث ،الطبعة ابو بكر الباقالني ، المكتبة االزه

  م2000_ هـ 1420الثانية ، 

  ،البداية والنهاية   .28
 ودقق حققه،  الدمشقي كثير بن اسماعيل الفداء ابي

 التراث إحياء دار ، شيري علي حواشيه وعلق اصوله
  م  1988ـ ، ه 1408 االولى الطبعة ، العربي

آلداب البوصيري ، شرح إبراهيم الباجوري  ، مكتبة ا  البردة  .29
  ، القاهرة

بصائر ذوى التمييز فى لطائف   .30
  الكتاب العزيز

   ،كتاب الكترونيللفيروزابادى

31.  
 تأسيس في الجهمية تلبيس يانب

   ،الكالمية بدعهم

  تحقيق،العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد
 ، الحكومة مطبعة ،  قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: 

  األولى بعةالط ، المكرمة مكة

تاج العروس من جواهر   .32
  القاموس

 ، دار الهداية تحقيق مجموعة من المحققينالزبيدي ، 
  للنشر

33.  
 المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ

  واألعالم

 عبد عمر. د: تحقيقاالمام شمس الدين الذهبي ، 
 ، بيروت ،لبنان ، العربي الكتاب دار، .تدمري السالم

  م1987 - هـ1407 ، األولى: الطبعة

34.  
 المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ

  ،واألعالم

 عبد عمر. د:  تحقيق،الذهبي االمام شمس الدين 
 ، بيروت/  لبنان ،العربي الكتاب تدمريدار السالم

  م1987 - هـ1407، األولى: الطبعة

أبو عبد اهللا إسماعيل البخاري ، دار الكتب العلمية ،   التاريخ الكبير  .35
  بيروت

 1406، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  الجوزى ابن  التبصرة  .36
  م1486هـ ، 

   للنشر والتوزيعالفكر دار ، الجوزية قيم ابن  القرآن أقسام في التبيان  .37

 الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  .38
،  

 العلمية الكتب دار ، المباركفوري الرحمن عبد محمد
  بيروت –
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39.  
 شرح عقيدة تذكرة المؤتسي

  الحافظ عبد الغني المقدسي
 للنشر  غراس ،البدر المحسن عبد بن الرزاق عبد

  م2003/هـ1424 األولى، الطبعة والتوزيع

 بيروت - العلمية الكتب دار ، بكر أبو الكالباذي محمد  التعرف لمذهب التصوف  .40
  هـ 1400 ،

41.  
  تفسير ابن عاشور

  
 للنشر ونسحن دار ،عاشور بن الطاهر محمد، 

  م 1997 - تونس - والتوزيع

 تفسير البغوي  .42

 وخرج حققه ،  البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو
 ضميرية جمعة عثمان - النمر اهللا عبد محمد أحاديثه

 ، والتوزيع للنشر طيبة دار ، الحرش مسلم سليمان -
  م 1997 - هـ 1417 ، الرابعة : الطبعة

 المعروف الشافعي الرازي الحسين بن مرع بن محمد  تفسير الرازي  .43
   ،العربى التراث إحياء دار ،  الرازي بالفخر

  تفسير الزمخشري  .44
 ، الخوارزمي الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو

 التراث إحياء دار ، المهدي الرزاق عبد : تحقيق
  بيروت ،  العربي

  م1991دار اخبار اليوم للنشر ،   تفسير الشعراوي  .45

  تفسير الشنقيطي  .46
 ، الشنقيطي الجكني المختار بن محمد بن األمين محمد
 لبنان – بيروت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار

  م 1995 -هـ 1415، 

محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق عبد الرحمن أبو   تفسير الشوكاني  .47
  عميرة ، دار الوفاء للبحث العلمي

  تفسير الطبري  .48
 محمد حمد:   محمد بن جرير الطبري ، تحقيق االمام
 1420 ، األولى : الطبعة ، الرسالة مؤسسة ، شاكر

  م 2000 - هـ

  العظيم القرآن تفسير  .102
 دار ، سالمة محمد بن سامي :  المحققابن كثير ، ، 

 - هـ1420 الثانية :  الطبعة ،والتوزيع للنشر طيبة
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  م 1999

  تفسير القرطبي  .49
 سمير هشام: هللا محمد القرطبي ، تحقيق أبو عبد ا
 المملكة ، الرياض ، الكتب عالم دار ، البخاري

  م 2003/ هـ 1423 : الطبعة ، السعودية العربية

 : الطبعة دمشق – المعاصر الفكر داروهبة الزحيلي ،   تفسير المنير  .50
  هـ 1418 ، الثانية

51.  
 والغاية المفقُودة الدرة لتقوىا

  ودةالمنشُ
 ، دار الصميعي للنشر والتتوزيع ، الطبعة فريد أحمد

   م1993_ هـ 1414األولى ، 

  تلبيس إبليس  .52
 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج  أبو الدين جمال

 الطبعة ، لبنان والنشر، للطباعة الفكر دار،  الجوزي
  م2001/ هـ1421 األولى،

 الطبعة للنشر والتوزيع ، التوحيد دار ،شيخال آل صالح  التمهيد لشرح كتاب التوحيد  .53
  هـ1424 ،األولى

التمهيد لما في الموطأ من   .54
  المعاني واألسانيد

 العلوى أحمد بن مصطفى: أبو عمر القرطبي ،تحقيق 
   ، مؤسسة قرطبة للنشرالبكرى الكبير عبد محمد و

55.  
تيسير العزيز الحميد في شرح 

  كتاب التوحيد

 االسالمي،  المكتب ،الشاويش يرزه :وتحقيق دراسة
 األولى، للنشر والتوزيع ، الطبعة دمشق بيروت،

  م2002/هـ1423

56.  
 تفسير في الرحمن الكريم تيسير

  المنان كالم

 ، اللويحق معال بن الرحمن عبد : قيحق ،تالسعدي
- هـ1420 األولىمؤسسة الرسالة للنشر ، الطبعة 

  م 2000

  ،صغير التيسير بشرح الجامع ال  .57
 اإلمام مكتبة ، المناوي الرؤوف عبد الدين زين
: الطبعة ،م1988 - هـ1408 - الرياض - الشافعي

  937 / 1، الثالثة

 الطبعة ، البيت أهل أنصار شبكة ، الخضر سالم دحمم  ثم أبصرت الحقيقة  .58
  م2007 - هـ1428 ، الثانية

الشريف الرضا ، علي بن الحسين النجفي ، منشورات   ثمرات األعواد  .59
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  هـ1370الطبعة األولى ، 

  جامع الرسائل  .60
 – العطاء دار ، سالم رشاد محمد : تحقيق ابن تيمية ، 

   ،م2001 - هـ1422  ، األولى : الطبعة، الرياض

 الطبعة ،بيروت،  المعرفة دار  ،الحنبلي رجب ابن  والحكم العلومجامع   .61
  ـه1408 ، األولى

 وآداب الراوي ألخالق لجامعا  .62
  السامع

 مكتبة، الطحان محمود. د : تحقيق ، البغدادي الخطيب
  هـ1403 ، الرياض ،  المعارف

63.  
  الجامع السماء اهللا الحسنى

ابن القيم ، القرطبي ، السعدي ( 
  )،  ابن كثير 

حامد احمد طاهر،دار الفجر للتراث : ، دراسة واعداد 
   م2002،  هـ 1423القاهرة ،الطبعة االولى ، _ 

، محمد الغزالي ، دار الدعوة ، الطبعة االولى ،  الجانب العاطفي في اإلسالم  .64
   م1990هـ ، 1410

65.  
 الصالة فضل في األفهام جالء

  األنام خير محمد على

 القادر عبد - األرناؤوط شعيب :  تحقيق، ابن القيم ،
 ، الثانية الطبعة ،الكويت ،  العروبة دار ، األرناؤوط

  هـ1407

 سيد مختصر على شرح الجليل  .66
 خليل

 هـ1409 للنشر ، بيروت ، الفكر دار ، عليش حمدم
  م1989 -

 سيد مختصر على شرح الجليل  .67
   خليل

 هـ1409 للنشر ، بيروت ، الفكر دار ، عليش حمدم
  م1989 -

68.  
 البخاري الصحيحين بين لجمعا

   ،ومسلم

 حسين علي. د : تحقيق ، الحميدي فتوح بن محمد
 هـ1423 - بيروت/ لبنان - حزم ابن دار ، البواب

  الثانية: الطبعة ، م2002 -

69.  
جهود علماء الحنفية في إبطال 

  عقائد القبورية

، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد األفغاني ، دار 
 - هـ 1416 - األولى : الطبعةالصميعي للنشر ، 

  م 1996

 دين بدل لمن الصحيح لجوابا  .70
  المسيح

 علي.د : تحقيق ، العباس أبو الحراني تيمية بن، ا
 حمدان. د ،العسكر إبراهيم العزيز عبد.د، ناصر حسن
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  األولى الطبعة ، الرياض – العاصمة دار ،محمد

ابن القيم ، زائد بن أحمد النشيري ، دار علم الفوائد   حادي األرواح الى بالد األفراح  .71
  للنشر والتوزيع

 االلهي في التصوف الحب  .72
  االسالمي ،

  م1960مصطفى حلمي ، دار القلم للنشر ، مصر ، 

  م1982أحمد تيمور باشا ،دار الكتاب العربي ،   الحب والجمال عند العرب  .73

 حراسة العقيدة  .74     
ناصر عبد الكريم العقل ، مكتبة العبيكان ، الطبعة 

   م ،2002هـ ، 1423األولى ، 

  وحيدحقيقة الت  .75
 بديع الزمان سعيد النورسي ، دار سوزلر للطباعة ،

  م1988والنشر ، 

خصائص المصطفى بين الغلو   .76
 والجفاء

الصادق بن محمد ابراهيم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 
  م2000هـ ، 1421الطبعة األولى ، 

هـ ، 1400محمد الغزالي ، دار القلم ، بيروت ،   خلق المسلم  .77
  م1980

  درء تعارض العقل والنقل  . 78     
 الكنوز دار  ،سالم رشاد محمد: ، ابن تيمية ، تحقيق 

   هـ1391 ، الرياض -للنشر  األدبية

دراسات في توحيد األسماء   .79
  والصفات اإللهية

جابر السميري ، مكتبة ومطبعة .سعد عاشور ، د.د
  م2008هـ، 1429المنارة ، الطبعة الثالثة ، 

  ،شبيه بأكف التنزيه دفع شبه الت  .80
 اإلمام دارحسن السقاف ، : ابن الجوزي ، تحقيق 

 - هـ1413 النشر سنة للنشر ، األردن ،النووي
  م1992

  
بن  مسلم  صحيحالديباج على

  الحجاج

أبو اسحاق الحويني ، دار ابن : السيوطي ، تحقيق
هـ 1416عفان، السعودية ، الطبعة االولى ، 

  م1996_

محمد بن ادريس الشافعي ، دار المعرفة ،  بيروت ،    الشافعيديوان االمام  .81
   م2005 هـ ، 1426

، محمد سليم األنسي ، مطبعة األنسية ، بيروت ، ذخائر األعالق شرح ترجمان   .82
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  هـ1312  االشواق

رابعة العدوية في محراب الحب   .83
  اإللهي

، مأمون غريب ، دار غريب للطبعة والنشر ، القاهرة 
،  

 الرحيق المختوم  .84

  
 ، دار ابن خلدون ، المباركفوري الرحمن صفي

  االسكندرية

 إلى المهاجر زاد التبوكية الرسالة  .85
  ربه

 مكتبة ، غازي جميل محمد. د : تحقيقابن القيم ، 
  جدة،  المدني

ابن تيمية ، مطبعة جامعة االمام محمد بن سعود ،   الرسالة التدمرية  .86
  هـ ،1408الطبعة الرابعة ، 

87.  
الرسالة القشيرية في علم 

  التصوف

معروف : أبو القاسم عبد الكريم القشيري ، تحقيق 
زريق ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

   م2001هـ ، 1421

محمد يعقوب الكليني ، دار التعارف ، بيروت   روضة الكافي  .88
  م1990_ هـ 1411

 – 1412 بيروت ، -دار الكتب العلمية ابن القيم ،   شتاقينروضة المحبين ونزهة الم  .89
1992  

العباد خير هدي في المعاد زاد  .90  
 مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة،  الجوزية قيم ابن

 السابعة : الطبعة ، الكويت اإلسالمية، المنار
  م1994 /هـ1415 ، والعشرون

  السالم سبل  .91
 مكتبة،  الصنعاني الكحالني األمير إسماعيل بن محمد

/ هـ1379 الرابعة : الطبعة الحلبي البابي مصطفى
  م1960

  سالح المؤمن في الدعاء والذكر  .92
 بن اهللا راجي بن همام بن علي بن محمد بن محمد، 

 دار ، مستو ديب الدين محيي تحقيق ، داود بن سرايا
   م،1993 هـ1414 ،  بيروت ، كثير ابن

محمد ناصر الدين األلباني ، مكتبة المعارف للنشر ،   يحةسلسلة األحاديث الصح  .93
  م1995هـ ، 1415الرياض ، 

  محمد ناصر الدين األلباني ، دار المعارف ، الرياض  السلسلة الضعيفة  .94
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 السلوك لمعرفة دول الملوك  .95
محمد : تحقيق تقي الدين احمد بن علي المقريزي ، 

 ،لكتب العلمية دار ا: دار النشر  ، عبد القادر عطا
  م1997 -هـ 1418،الطبعة األولى ، بيروت / لبنان

  السنة  .96
، بكر أبو الخالل يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد
 ، الرياض – الراية دار ، الزهراني عطية. د : تحقيق

   هـ1410 ، األولى الطبعة

 محمد : تحقيق ، القزويني عبداهللا أبو يزيد بن محمد  سنن ابن ماجه  .97
  بيروت،  الفكر دار ، الباقي عبد فؤاد

، أبي داود السجستاني ، وضع أحكام األحاديث عليها   سنن أبي داود  .98
  الشيخ األلباني ، بيت األفكار الدولية ، األردن

 : تحقيق للنشر ، بيروت – العربي التراث إحياء دار  الترمذي سنن  .99
  وآخرون شاكر محمد أحمد

   سنن الدارمي  .100
 : الدارمي ، تحقيق محمد أبو عبدالرحمن بن بداهللاع

 الكتاب العلمي ،  دار السبع خالد ، زمرلي أحمد فواز
   هـ1407 ، األولى بيرو ت ، الطبعة – العربي

  السنن الكبرى    .101
: البيهقي ، الناشر  علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو

 لدةبب الهند في الكائنة النظامية المعارف دائرة مجلس
  هـ 1344 ـ األولى : الطبعة آباد ،  حيدر

  سير أعالم النبالء  .104
 التاسعة الطبعة ، الرسالة مؤسسةشمس الدين الذهبي ، 

  بيروت ،  م 1993 ـه 1413

 ، دار الجيل سعد الرءوف عبد طه تحقيقابن هشام ،   السيرة النبوية  .105
  هـ1411للنشر ، بيروت، 

    الشبكة العنكبوتية  .106

  الدمشقي ، دار الكتب العلمية العكري أحمد بن الحي عبد  ذهب  من أخبار في الذهب شذرات  .107

108.  
 اإلمام موطأ على الزرقاني شرح

  مالك
 الكتب دار ،  الزرقاني يوسف بن الباقي عبد بن محمد

  بيروت هـ ، 1411 ، العلمية
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  شرح السنة  .109
 رناؤوطاأل شعيب : تحقيق ، البغوي مسعود بن حسين
 ،  اإلسالمي المكتب، ، الشاويش زهير محمد ،

  م 1983 - هـ 1403 الثانية : الطبعة،  بيروت

، أبي العز الحنفي ، تحقيق أحمد بن علي ، دار   شرح العقيدة الطحاوية  .110
  م2000_ هـ 1421الحديث ، القاهرة 

قاهرة ، ، دار ابن الجوزي ، الصالح الفوزان   شرح العقيدة الطحاوية  .111
  م2006_ هـ 1427

  ،شرح صحيح البخارى   .112

 بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو
 إبراهيم بن ياسر تميم أبو : تحقيق ، القرطبي البكري

 - هـ1423 - الرياض / السعودية،  الرشد مكتبة، 
  الثانية : الطبعة ، م2003

  يشرح صحيح البخار  .113

 بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو
 إبراهيم بن ياسر تميم أبو : تحقيق ، القرطبي البكري

 - هـ1423 - الرياض / السعودية،  الرشد مكتبة، 
  الثانية : الطبعة ، م2003

  شرح نهج البالغة  .114

 أبي بن الحسين بن محمد بن اهللا هبة بن الحميد عبد
  الدين عز حامد، أبو الحديد،

 الكتب احياء دار ، ابراهيم فضلال أبو محمد : المحقق
  وشركاه الحلبي البابي عيسى العربية

  شعب اإليمان  .115

 ، حامد الحميد عبد العلي عبد  .البيهقي ، تحقيق د
 مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة
 ، األولى : الطبعة ، بالهند ببومباي السلفية الدار

  م 2003 - هـ 1423

  تعريف حقوق المصطفىالشفا ب  .116
 لبنان بيروت الفكر دارالقاضي أبو الفضل عياض ، 

  م 1988 - هـ 1409،

117.  
 والخصائل المحمدية الشمائل

  المصطفوية

 تحقيق ، عيسى أبو الترمذي سورة بن عيسى بن دحمم
 ، بيروت الثقافية الكتب مؤسسة ، ليميحال عباس سيد

 ،1412  
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  صحيح ابن حبان  .118

 حبان بن محمد ، بلبان ابن بترتيب بانح ابن صحيح
 شعيب : تحقيق  ، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن

 الثانية الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة، األرنؤوط
، 1414 - 1993  

  محمد ناصر الدين األلباني ، مكتبة الدليل  صحيح األدب المفرد  .119

 لإلمام المفرد األدب صحيح  .120
  البخاري

 للنشر ، الصديق دار ، األلباني الدين اصرن محمد
  هـ1421: األولى  : الطبعة

أبو عبد اهللا محمد بن اسماعيل البخاري ، دار أخبار   صحيح البخاري  
  م2004 اليوم للنشر والتوزيع ، مصر ، 

 – المعارف مكتبة، محمد ناصر الدين األلباني ،   صحيح الترغيب والترهيب  .121
  الخامسة  :الطبعة ، الرياض

  م1998 -هـ 1419بيت األفكار الدولية  ،   صحيح مسلم  .123

124.  
صفات اهللا عز وجل الواردة في 

  الكتاب والسنة

 دار - السنية  الدرر ،السقَّاف القادر عبد بن علوي
 2006 - هـ 1426 ، الثالثة : الطبعة للنشر ، الهجرة

  م

  صفة الصفوة  .125
 محمد،  فاخوري ودمحم : تحقيق، ابن الجوزي ، 

 الثانية الطبعة،دار المعرفة ، بيروت ، جي قلعه رواس
، 1399 - 1979  

صفة المحبة اإللهية إثباتها ،   .126
  وثمرات االيمان بها

صالح الرقب ، بحث محكم بكجلة جامعة االقصى ، 
  م2010_ ه 1431

127.  
 الجهمية على المرسلة الصواعق

  ،والمعطلة

 دار ، اهللا الدخيل محمد بن علي. د  :تحقيق ابن القيم ،
 ، الثالثة الطبعة للنشر ، الرياض – العاصمة

  م1998– هـ1418

، محمد عبد ، طارق عبد الحليم ، دار االرقم ،   الصوفية نشاتها وتطورها  .21
  الكويت ، الطبعة الثانية

 القادر عبد مصطفى تحقيقأبو عبد الرحمن االزدي ،   طبقات الصوفية  .128
  بيروتللنشر والتوزيع ن العلمية الكتب دار ، عطا
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  م1998 هـ1419،

129.  
  المفسرينطبقات 

  

 صالح بن سليمان : تحقيق ، األدنروي محمد بن حمدأ
 ، المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة  ، الخزي

  1997 ، األولى الطبعة
  

االولى  الطبعة  المنورة للنشر ، ابن القيم ، دار المدينة  السعادتين وباب الهجرتين طريق  .130
   م2007_  هـ 1428، 

  األلفة في الحمامة طوق  .131
 ، عباس إحسان . د : تحقيقابن حزم األندلسي، 

،  لبنان / بيروت - والنشر للدراسات العربية لمؤسسة
  م 1987  ،الثانية : الطبعة

132.  
عمدة القاري شرح صحيح 

  البخاري
، دار الكتب العلمية ، بيروت  الحنفي العيني الدين بدر

   م2001هـ ، 1421، الطبعة األولى ، 

133.  
 أبي سنن شرح المعبود عون

  داود
  

 دار ، الطيب أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد
  هـ1415 ، الثانية الطبعة ،بيروت ، العلمية الكتب

134.  
  عيون األخبار

  
، مطبعة دار الكتب المطرية ، الدينوري قتيبة ابن

  م1996قاهرة ،الطبعة الثانية ، ال

  علم الكالمغاية المرام في   .135
 عبد محمود حسن : تحقيق ، سيف الدين اآلمدى

 القاهرة - اإلسالمية للشئون األعلى لمجلس ، اللطيف
، 1391  

  الفائق في غريب الحديث و األثر  .136
ن لبنا – المعرفة دار ،  الزمخشري عمر بن محمود

 محمد- البجاوي محمد علي :  تحقيق، الثانية الطبعة،
  إبراهيم الفضل أبو

137.  
فتح الباري شرح صحيح 

  البخاري
  

 ، بيروت - المعرفة دار ابن حجر العسقالني ، 
  هـ1379

 الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه شجاع بوأ  الفردوس بمأثور الخطاب  .138
 بسيوني بن السعيد تحقيق ، إلكيا الملقب الهمذاني
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 - هـ 1406 ، بيروت ، العلمية الكتب دار غلولز
  م1986

غالب عواجي ، دار البينة للنشر والتوزيع ، الطبعة   فرق معاصرة  139
  م1997هـ ، 1418الثالثة ، 

بين أولياء الرحمن الفرقان   .140
   ،وأولياء الشيطان

عبد الرحمن اليحيى ، دار الفضيلة :ابن تيمية ، تحقيق 
  للنشر

 في البروق أنوار أو قالفرو  .141
  الفروق أنواء

 ، المنصور خليل: قيقأحمد بن إدريس القرافي ، تح
  م1998 - هـ1418 للنشر ، العلمية الكتب دار

  محي الدين ابن عربي ، دار الكتاب العربي ، بيروت  فصوص الحكم  .142

 اإلمام أبو حنيفة النعمان، مكتبة الفرقان للنشر، الفقه االكبر   .145
  م1999 - هـ1419  ، العربية اراتاإلم

  سيد سابق ، الفتح اإلعالمي العربي ، القاهرة  فقه السنة  .146

الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة   .147
  أم افتراء

عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي ، مكتبة االمام 
  م2006البخاري ، 

 ، عباس نإحسا:  ، تحقيق الكتبي شاكر بن محمد،   الوفيات فوات  .148
  م1974 ، بيروت – صادر دار

  الفوائد  .149
ابن القيم ، تحقيق عصام الدين الصباطي  ، دار 

هـ 1424الحديث ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
  م ،2003_

 الجامع شرح القدير فيض  .150
  الصغير

 العلمية الكتب دارزين الدين عبد الرؤوف المناوي  ، 
  م 1994 - ـ ه 1415 االولى الطبعة لبنان - بيروت

القضاء والقدر وعالقتمها بأفعال   .151
  العباد

جابر السميري ، مكتبة المنار ، غزة ، الطبعة األولى 
  م2006، 

152.  
قوت القلوب في معاملة المحبوب 
ووصف طريق المريد إلى مقام 

  التوحيد

 بأبي المشهور الحارثي عطية بن علي بن محمد، 
 دار ، الكيالي إبراهيم صمعا.د : تحقيق، المكي طالب

 1426  ، الثانية : الطبعة،  بيروت ، العلمية الكتب
  م 2005- هـ
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153.  
القول السديد في مقاصد التوحيد 

،  

 :وتحقيق دراسة ، سعدي بن ناصر بن الرحمن عبد
 النفائس التحف مجموعة ، أحمد الزين المرتضى

  الثالثة الطبعة ، الدولية

154.  

 سأل لمن يالكاف الجواب كتاب
 الداء (الشافي الدواء عن

  )والدواء
  

  ابن القيم ، مكتبة االيمان ، المنصورة ،
  
  

آية اهللا ابو الفضل البرقعي ، دار البيارق ، الطبعة   كسر الصنم  .155
  م1998األولى ، 

156.  
كشف المشكل من حديث 

  الصحيحين

 علي : تحقيق ، الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج أبو
 - هـ1418 - الرياض - الوطن دار ، بالبوا حسين

  م1997

157.  
كنز العمال في سنن األقوال 

  واألفعال

 البرهان الهندي المتقي الدين حسام بن علي الدين عالء
  فوري

 مؤسسة ، السقا صفوة - حياني بكري : المحقق
  م1981/هـ1401، الخامسة الطبعة ،الرسالة

  االبريز  .158
ع وتأليف أحمد بن المبارك عبد العزيز ابن الدباغ ، جم

السجلماسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة 
  م 2002الثالثة ، 

159.  

 األحاديث في المنثورة الآللئ
   بـ المعروف المشهورة

 األحاديث في التذكرة( 
  )المشتهرة

 ، الزركشي اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي الدين بدر
 ، العلمية الكتب ارد ، عطا القادر عبد مصطفى تحقيق

  م1986 - هـ 1406بيروت 

 ،  دار صادرمحمد بن مكرم بن منظور ابن منظور ،  لسان العرب  .160
  ،  الطبعة األولىبيروت

محمد البلتاجي ، مكتبة وهبة ، الطبعة األولى ،   هللا توحيد وليس وحدة  .161
  م1986

لقاهرة ، حسين الموسوي ، دار ابن الجوزي ، ا  هللا ثم للتاريخ  .162
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  م2007

  اللمع  .163
عبد الحليم .د:ابو نصرا السراج الطوسي ، تحقيق 

طه عبد الباقي سرور ، دار الكتب الحديثة .محمود ، د
  م1960هـ ،1380، مصر ، 

164.  
 في المجلي شرح القواعد المثلي

 صفات اهللا واالسناء الحسنى 
  عثيمينال للعالمة محمد صالح

  ار ابن حزم للنشر والتوزيعتأليف كاملة الكواري ، د

165.  
  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

  
 الفكر، دار  ،الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نور

  هـ 1412 - بيروت

  مجموع الفتاوى  .166
قي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ت

 ، دار الوفاء ،  عامر الجزار-أنور الباز تحقيق ، 
   م2005/  هـ 1426لثالثة ، ا: الطبعة للنشر ، 

167.  
 فضيلة ورسائل فتاوى مجموع
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إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من        
يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،                     

 عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمـة وتركهـا علـى              �حمداً  وأشهد أن م  
  ..ة البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك ، أما بعد المحج

تعتبر المحبة من الموضوعات المهمة في العقيدة اإلسالمية ، إذ دارت قضايا تمس صـلب                 
ظم األمور التي تحـصل     وإن من أع  عقيدة المسلم ، فالمحبة صفة من صفات اهللا عز وجل ،            

للعبد أن يحبه ربه فينال بها خير الدنيا واآلخرة ، وإن من أعظم النقم التي تحـل بالعبـد أن                    
  .يكون ممن ال يحبه ربه فتحل عليه الصواعق في الدنيا واآلخرة

وفي المقابل فإن معظم العالقات التي تقوم بين الناس تقوم على أساس المحبة أو الـبغض ،                   
  .ن األساسين ُأقيمت عقيدة الوالء والبراء عند المسلمين وعلى هذي

ومن هنا فإن بحثي يتناول ضع المحبة في العقيدة اإلسالمية ، تهدف إلى تقديم دراسة علمية    
حول هذا الموضوع ، باستقراء اآليات واألحاديث الصحيحة ، وأقوال سلف األمة ، ومقارنتها              

  . الصحيح مختلف الموضوعات ذات الصلة بالمحبة بأقوال الفرق وأدلتهم للوصل الرأي
وقد قسمت بحثي هذا إلى ثالثة فصول ، وتناولت في الفصل األول صفة المحبة اإللهية ،     

تم من خاللها بيان موقف كل من السلف والفرق من صفة المحبة اإللهية ، وذلك من خالل 
مفهوم المحبة وعالئقها ، : بحث األول الم: دراستها في أربعة مباحث كانت على النحو التالي 

صفة المحبة عند السلف ، وعالقة صفة المحبة بباقي صفات اهللا عز وجل ، : والمبحث الثاني 
أسباب حصول محبة اهللا : صفة المحبة عند المخالفين ، والمبحث الرابع : والمبحث الثالث 

  .عز وجل للعبد وثمراتها ، وموانع حصولها 
الثاني فتناولت فيه محبة العبد لربه بين االعتدال والغلو ، وكان ذلك في وأما الفصل     

محبة : محبة العباد لربهم أسبابها ، وثمراتها  ، و المبحث الثاني :  مبحثين ، المبحث األول 
  اهللا عز وجل عند الصوفية 

كان ذلك في ثالثة وأما الفصل الثالث فبينت فيه محبة العباد  وعالقتها بالوالء والبراء ، و     
المحبة بين الناس في :  ، المبحث الثاني �محبة النبي محمد : مباحث  ، المبحث األول 
الغلو في محبة بعض العباد وأثره على عقيدة : المبحث الثالث  ، ضوء عقيدة الوالء والبراء

   .المسلم
   .وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات   

  .. التوفيق واهللا ولي
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Abstract 
  

    Praise be to Allah ,we praise Him and seek His help and guidance, and 
seek refuge with Allah frome the evils of ourselves and oue evils , from 
Allah guides not misleading him , and I bear witnees that there is no god 
but Allah alone with no partner, and I bear witnees that Muhammad 
peace be upon him His slave and His messenger, accomplished the 
integrity , advisved the nation and left it on the argument deviates frome 

it is not doomed , and after …                                                  
 
   The love of the important issues in the Islamic faith, as the debate 
issues affecting the core doctrine of the Muslam, our worship of the 
attributes of Allah Almighty,and one of the greatest things that you get to 
that slave that loves his Lord and andermines the good of this world and 
the Hereaftrr , and one of the greatest curses that affect  that slave t be 

who so the Lord does not like it lighitning in the world and Hereafter . 
 
    In contrast , most of the relationships that exist between people based 
on love or haerd, and on those doctrine of the Loyalty and Enmity 
Muslims . 
    Hance . this stidy addressed the development of the Holy Koran verses 
and Hadiths are tru, and the views of the nation's Salafist –Ancestore and 
compare the difference statement and evidence to reach the correct view 

of the various topics related to love . 
     
     This research has been divided into three chapters, and dealt with in 
the firist chapter status of status of divine love, and that through tge study 
in foure topics were as followes : 
    The first topic : the concept of love and related, and scond topic: of 
status of love of Ancestors, and relationship love status with rest of 
attribof Allah , and gthe third topic: the status of love offenders , and 
topic four : the reasons of tge love of Allah to His slaves and it results, 
and prevents this frome happening . 
  
   The scond chapter in which focus othe love his Lord between 
moderation and extremism and that wsa in tow topics, First topic: love 
servants  to their Lord and it causes, and its result , and the second topic: 
the love Almighty to the Sufis .  

  
   The thierd chapter has stated that the love of slaves and thier 
relationships to loyalty and enmity ,and that was in three topic, First 
topic: the love of the Prophet Muhmmed  peace be upon him , the scond 
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topic: the love btween people in tge light of the doctrine of Loyalty and 
enmity, the third topic :excessin the love of the some slaves and it impact 
on Muslim doctrine.In conclusion tge study has recorded the most 
important finding and recommendation . 

 
Allah is the soruce of strength for all  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 


